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कुरेखानी तेस्रोको ननभााण कामा सुस्त  

कृष्ण सारुभगय  

 २०७४ साउनभबत्र कुरेखानी तेस्रो विद्मुत ्आमोजनाको ननभााण सम्ऩन्न गन ेसयकायी रक्ष्म ऩूया नहुन ेबएको छ । 
ठेकेदाय ऩऺफाट बएको ढढराईका कायण रक्ष्मअनुसाय काभ गना नसककएको कुरेखानी तेस्रो आमोजनाका प्रभुख 

सुबाष भभ श्ररे फताउनुबमो । 
ननभााण कामा बफचभैा छाडये गएको इरेक्ट्रोभेकाननकर चचननमाॉ ठेकेदाय कम्ऩनी झजेजमाङ जजल्रुनराई झझकाएय 

गत भाघदेझख काभभा रगाए ऩनन सोचजेस्तो प्रगनत नबएको उहाॉरे फताउनुबमो । ‗आउॉदो साउनभबत्र सफ ैननभााण 

कामा सक्ट्न ेरक्ष्म ऩूया नहुन ेबएको छ', भभ श्ररे बन्नुबमो, ‗सफ ैऩऺफाट सहमोग बए ऩुससम्भ सककन ेअनुभान छ ।' 
ननभााण सभम रजम्फन ेबएऩनछ आमोजनाको रागत ऩनन फढ्न ेबएको छ । 
इरेक्ट्रोभेकाननकरतपा  साभान आऩूतॉ ८० प्रनतशत य जडान ६० प्रनतशत सककएको आमोजना प्रभुख भभ श्ररे 

फताउनुबमो । झजेजमाङरे विद्मुत ्ननकाल्न जेनेयेटय आऩूतॉ, जडान य प्रशायण राइनसम्भ ऩहुॉच विस्तायको काभ 

जजम्भा भरएको चथमो । भसभबरतपा  ९६ प्रनतशत काभ सककएको उहाॉरे जानकायी ढदनुबमो । भसभबरतपा का चचननमाॉ 
ठेकेदाय कम्ऩनी भसन ेहाइड्रोरे विद्मुत ्गहृ ननभााण गरयसकेको छ । विद्मुत ्गहृभबत्र टफााइन, जेनेयेटय, कन्रोरय 

उऩकयण जडान गन ेकाभ बइयहेको छ । 
इरेक्ट्रोभेकाननकर ठेकेदाय झजेजमाङरे २०७३ ऩुस १६ गत ेकाभ सक्ट्नेगयी प्राचधकयणसॉग चौथो ऩटक म्माद थऩ 

गयेको चथमो । मसअनघ सन ्२०१४ सेप्टेम्फय, सन ्२०१५ जुन य सन ्२०१५ अक्ट्टोफयभा म्माद थऩ गयेको चथमो । 
ऩढहरो ऩटक ३० भढहना म्माद थवऩएकोभा प्राचधकयणरे क्रभश् नौ, तीन य ६ भढहना म्माद थऩ गयेको चथमो । 
ननभााण कामा सभमभा नसककएकारे ठकेदाय कम्ऩनीराई हजाना नतयाएको आमोजना प्रभुख भभ श्ररे फताउनुबमो । 
१४ भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन ऺभता यहेको कुरेखानी तेस्रोको रागतभा जस्टभेटबन्दा तीन गुणा फढी खचा 
बइसकेको छ । एक अफा ४७ कयोड रुऩैमाॉभा ननभााण सक्ट्न ेगयी सुरु गरयएको आमोजनाभा हारसम्भ चाय अफा ६३ 

कयोड रुऩैमाॉ खचा बइसकेको छ । आमोजना सम्ऩन्न हुॉदा ऩाॉच अफा फढी यकभ खचा हुन ेअनुभान गरयएको छ । २०६४ 

चतैदेझख काभ सुरु गरयएको उक्ट्त आमोजना २०६८ सारभा सम्ऩन्न गन ेगयी ठकेदाय ऩऺसॉग सम्झौता बएको चथमो 
। 
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प्राधधकयण य ससउयी न्मादीफीच विद्मुत ्खयीद सम्झौता 
नेऩार विद्मुत ्प्राचधकयण य सुऩय न्मादी जरविद्मुत ्आमोजनाको प्रिद्र्धक भसउयी न्मादी ऩािय प्राभरफीच शुक्रिाय 

विद्मुत ्खयीद सम्झौता बएको छ । रभजुङ, बुरबुरेभा अिजस्थत ४० दशभरि २७ भेगािाट ऺभताको जरविद्मुत ्

आमोजना ननभााण शुरु गरयएको छ ।  
प्राचधकयणभा आमोजजत विद्मुत ्खयीद सम्झौताभा प्राचधकयणका कामाकायी ननदेशक कुरभान नघभसङ य ऩाियका 
प्रभुख शैरेन्र गुयागाईंफीच हस्ताऺय बएको हो । सम्झौतानुसाय ढहउॉदभा प्रनतमुननट रू. ८ दशभरि ४० य िषााभा रू. 

४ दशभरि ८० ऩैसाभा प्राचधयणरे विद्मुत ्खयीद गने बएको छ । गुयागाईंका अनुसाय आमोजना ननभााण सम्ऩन्न 

बएको आठ िषासम्भ प्रत्मेक िषा तीन प्रनतशतको दयरे भहसुर िदृ्चध हुनेछ ।  
न्मादी खोराको ६ दशभरि ८ घभभ प्रनतसेकेण्ड ऩानीराई ३० भभ राभो य तीन भभ उचाइको फाॉध फाॉचधनेछ । उक्ट्त 

आमोजनाको ऩानीराई सुरुङभापा त कापरडाॉडा ऩ¥ुमाएय विद्मुत ्उत्ऩादन गरयनेछ । विसॊ २०७९ साउन ९ गतेदेझख 

विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म याझखएको सो आमोजनाफाट उत्ऩाढदत विद्मुत ्प्राचधकयणको तायीकुना 
सफस्टेसनभापा त याजष्रम प्रसायण राइनभा जोडडन ेकामाकायी सञ्चारक गुयागाइंरे जानकायी ढदए । यासस  
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फूढीगण्डकी सम्झौता 
यास— फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना (सीजीजीसी) अगाडड फढाउने विषमभा ऊजाा भन्त्रारम य चचननमाॉ कम्ऩनी 
चाइना गेजुिा िाटय एन्ड ऩािय ग्रुऩ एन्ड कम्ऩनीफीच प्रायजम्बक सम्झौताऩत्रभा हस्ताऺय बएको छ । 
याजष्रम गौयिको आमोजनाका रूऩभा यहेको सो आमोजनाराई अगाडड फढाउन सयकायका तपा फाट बएको मो 
सम्झौताभा प्रधानभन्त्री ऩुष्ऩकभर दाहार ‗प्रचण्ड‘को उऩजस्थनतभा ऊजााभन्त्री जनादान शभाा य सीजीजीसीका 
प्रनतननचधफीच दईुऩऺीम सम्झौताभा हस्ताऺय बएको हो । कुर १ हजाय २ सम भेगािाट ऺभताको सो जरविद्मुत ्

आमोजनाको विस्ततृ ऩरयमोजना प्रनतिेदन (डीऩीआय) स्िीकृत बइसकेको छ । 
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‘ऊजाा ऺेत्रभा उल्रेख्म प्रगनत’ 

ऊजाा भन्त्रारमरे ऩनछल्रो दस भढहनाभा विद्मुत्बाय कटौतीको अन्त्म, भहŒिऩूणा जरविद्मुत ्आमोजनाको 
सुरुिातरगामत भहŒिऩूणा उऩरजधध बएको जजककय गयेको छ । 
ऊजाा भन्त्रारमभा आइतफाय आमोजजत ‗धन्मिाद कामाक्रभ‘ राई सम्फोधन गदै ऊजााभन्त्री जनादान शभाारे तीव्र 

इच्छाशजक्ट्त, प्रमास, मोजनाफद्ध खटाइफाट उऩरजधध प्राप्त हुन ेकुया स्थावऩत बएको य भुरुकभा सकायात्भक 

सोचको विकास बएको फताएका हुन । ‗नेऩारको ऩानी जनताको ऩानी‘ एिॊ ‗उज्मारो नेऩार अभबमान‘ सढहत ३७ 

फुॉदे कामामोजनाका साथ भन्त्रारमरे प्रबािकायी रूऩभा अभबमान अगाडड फढाइएको जानकायी ढदॉदै भन्त्री शभाारे 

रूऩान्तयण हाम्र ैऩाराभा सम्बि छ बन्न ेऩनन स्थावऩत गरयएको उल्रेख गये । 
आगाभी सात िषाभबत्र कुर १७ हजाय भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेगयी जराशम, अधाजराशम एिॊ नदीप्रिाहभा 
आधारयत जरविद्मुत ्आमोजना अगाडड फढाइएको, ऊजाा ऺेत्रको विकासभा सॊस्थागत एिॊ नीनतगत सुधाय गरयएको 
य सफैबन्दा भहŒिऩूणा काभका रूऩभा त विद्मुत्बाय कटौतीको अन्त्म गयेय भुरुकको आचथाक सभदृ्चध २५ िषाऩनछ 

६ दशभि ९४ प्रनतशतभा ऩ¥ुमाएको जानकायी ढदए । 
गत साउन २० भा गठन बएको ऩुष्ऩकभर दाहार नेततृ्िको सयकायभा ऊजाा भन्त्रारमको कामाबाय सम्हारेऩनछ 

विद्मुत ्उत्ऩादन कम्ऩनी, फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्विकास कम्ऩनी स्थाऩानको चयणभा यहेको ऊजााभन्त्री शभाारे 

फताए । 
त्मस्त,ै नरभसॊगगाड जरविद्मुत ्विकास कम्ऩनी, जगदलु्रा जरविद्मुत ्आमोजना कोरयमाभा यहेका नेऩारी 
सभेतको रगानीभा ननभााण प्रकक्रमा अगाडड फढाइएको जानकायी ढदॉदै उनरे चग्रड कम्ऩनी, विद्मुत ्चहुािट तथा 
ननमन्त्रण कामादररे ऩनछल्रो सात भढहनाभा चाय प्रनतशतबन्दा फढी चहुािट ननमन्त्रण गना सपर बएको उल्रेख 

गये । 
विद्मुत ्व्माऩाय इजन्जननमरयङ, भाचथल्रो अरुण, दधूकोसी, ताभाकोसी ऩाॉचौं, याहुघाट, उत्तयगॊगा य आॉधीखोरा 
जरविद्मुत ्कम्ऩनी स्थाऩना बई काभ सुरु बइसकेको जानकायी भन्त्री शभाारे फताए । त्मस्त,ै कभाचायीको 
रगानीभा िेतान कणाारी जरविद्मुत ्आमोजना अगाडड फढाइएको, प्रसायण राइन ननभााणभा यहेका दजानौं सभस्मा 
हर गयी ननभााणको क्रभभा अगाडड फढेको तथा नतरा जरविद्मुत्भा कणाारी आमोजनाभा प्रत्मेक घयऩरयिायरे १–१ 

राख सेमय रगानी गना ऩाउन ेव्मिस्था गरयएको स्ऩष्ट ऩाये । 
त्मस्त,ै विद्मुत ्खरयद सम्झौताराई सयर, सहज एिॊ नछटोछरयतो य ऩायदशॉ फनाइएको जानकायी ढदॉदै ऊजााभन्त्री 
शभाारे ‗रेऊ िा देऊ‘ प्रािधान याखेय सम्झौता गन ेव्मिस्था गरयएको, भूल्म अभबिदृ्चध कय छुट एिॊ अन्म छुट 

ढदनेफाये प्रकक्रमा अगाडड फढाएको फताए । 
कामाक्रभभा ऊजाा सचचि अनुऩकुभाय उऩाध्माम रगामतका उच्चऩदस्थ कभाचायी, जर तथा ऊजाा आमोगका 
सचचिरगामतका कभाचायी, नेऩार विद्मुत ्प्राचधकयणका कामाकायी ननदेशक एिॊ िरयष्ठ कभाचायीरे जनादान शभाा 
नेततृ्िको कामाकारभा भहŒिऩूणा उऩरजधध बएको य कभाचायीको भनोफर उच्च बएको बन्दै धन्मिाद ढदए । 
भन्त्री शभाारे देश य जनताराई केन्रभा याखेय काभ गरयएकारे भुरुकभा केही हुन्छ, सभदृ्चध हाम्र ैऩाराभा सम्बि छ 

बन्न ेस्थावऩत बएको बन्दै सफ ैकभाचायीराई धन्मिाद ढदए । 
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११ प्रनतशत काभ सकेऩनछ ताभाकोसीफाट विद्मुत ्उत्ऩादन 

स्िदेशी रगानीभा ननभााण हुन रागेको देशकै गौयिको ४ सम ५६ भेगािाटको भाचथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्

आमोजनारे अफ ११ प्रनतशत काभ सक्ट्नेबफवत्तकै विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेजनाएको छ । 
आमोजनाको काभ सभग्रभा ८८ दशभरि ८ प्रनतशत ऩूया बएको ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजनारे तथमाॊक 

सािाजननक गयेको छ । आमोजनाको हारसम्भ ३३ अफा ७६ कयोड खचा बइसकेको जनाएको छ । बूकम्ऩ य 

नाकाफन्दीका कायण करयफ डढे िय्ाष ढढराइ बएको सो आमोजनाको काभ हार तीव्र गनतभा अनघ फढढयहेकारे अफको 
एक िषाभबत्र विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेआमोजनाका प्रिक्ट्ता डा. गणेश न्मौऩानेरे फताए । 
दोरखाको बफग ुगाउॉऩाभरका–१ को राभाफगयभा ननभााण बइयहेको भाचथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजनाको 
टेरयेस सुरुङ ननभााणको कामा शतप्रनतशत ऩूया बएको प्रिक्ट्ता न्मौऩानेरे जानकायी ढदए । उनरे विद्मुत ्गहृ य 

रान्सपभा क्ट्माबन खन्ने कामा ऩनन शतप्रनतशत ऩूया बएको फताए । उनका अनुसाय हेडफक्ट्स कॊ कक्रड गन ेकाभ ८८ 

दशभरि १ प्रनतशत ऩूया बएको छ । 
भुख्म सुरुङ ननभााणको कामा ८९ दशभरि ८ प्रनतशत य अडडटरगामत अन्म सुरुङ खन्ने कामा ८५ दशभरि ३ 

प्रनतशत ऩूया बएको प्रिक्ट्ता न्मौऩानेरे फताए । विद्मुत ्गहृ य रान्सपभा क्ट्माबन कॊ के्रडडङ गन ेकाभ बने ८६ 

दशभरि ७ प्रनतशत भात्र ऩूया बएको उनरे फताए । सो आमोजनाको विननमोजजत फजेट ३५ अफा २९ कयोड रुऩैमाॉ 
चथमो बन ेप्रऺेवऩत रागत ४१ अफा ७२ कयोड याझखएको छ । सयकायरे २०७४÷७५ को फजेट सािाजननक गदाा ५० कयोड 

यकभ विननमोजनसभेत गयेको छ । 
मो भढहनाभबत्र आमोजनारे जजल्रा सभन्िम सभभनतको फैठक याखी स्थानीमराई सेमय जायी गन ेप्रिक्ट्ता न्मौऩानेरे 

जानकायी ढदए । कम्ऩनीरे आमोजना प्रबावित स्थानीमका राचग जायी ऩुॉजीको १० प्रनतशत अथाात ्१ अफा ५ कयोड 

९० राख रुऩैमाॉफयाफयको १ कयोड ५ राख ९० हजाय ककत्ता जायी गनेछ । 

मसअनघ न ैकभाचायी सञ्चम कोषभा यकभ जम्भा गन ेसञ्चमकताा नेऩार विद्मुत ्प्राचधकयणका कभाचायी य 

आमोजनाभा ऋण रगानी गन ेसॊस्थाका कभाचायीका राचग सेमय जायी बइसकेको कम्ऩनीरे जनाएको छ । 
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जरविद्मुत ्य उत्ऩादनभूरकफाहेक सफै घटे 

साप्ताढहक सेमय कायोफायभा जरविद्मुत ्य उत्ऩादन तथा प्रशोधनफाहेक सफ ैसभूहको ऩरयसूचक घटेका छन ्।  
कायोफाय बएका अचधकाॊश सभूहको ऩरयसूचक घटेऩनछ सभग्र नेप्से ११.२७ अॊकरे घट्मो । आइतफाय १ 

हजाय ६ सम १५.५८ अॊकभा यहेको नेप्से बफहीफाय १ हजाय ६ सम ४.३१ भा ओभरामो । चाय ढदनको 
कायोफायभा जरविद्मुत ्य उत्ऩादन तथा प्रशोधन सभूहअन्तगातका सेमयधनीको सम्ऩवत्त केही फढ्मो । 
उक्ट्त अिचधभा जरविद्मुत ्सभूहको ऩरयसूचक १४.६७ य उत्ऩादन तथा प्रशोधन सभूहको १९.७२ अॊकरे फढे 

। फाॉकी सफै सभूहहरूको ऩरयसूचक ऋणात्भक यह्मो । साप्ताढहक कायोफायभा फैंककङ सभूहको ऩरयसूचक 

११.७१, विकास फैंकको ५.२१, होटरको १६.४१, वित्त कम्ऩनीको ०.९, बफभाको ९.५८ य ‗अन्म‘ को २७.४७ 

अॊकरे घटे । साताबय २७ हजाय ३ सम ४१ कायोफायफाट १ सम ५८ कम्ऩनीका ५१ राख २१ हजाय १ सम ६० ककत्ता 
सेमयहरू खरयद–बफक्री बए । उक्ट्त कायोफायफाट २ अफा ८४ कयोड ८३ राख रुऩैमाॉ ऩरयचारन बमो । अनघल्रो साताको 
तुरनाभा कायोफाय यकभ ५.८१ प्रनतशतरे फढी हो । अनघल्रो साता ४५ राख ६७ हजाय ९० ककत्ता सेमय खरयद—बफक्री 
हुॉदा २ अफा ६९ कयोड १९ राख ४८ हजाय रुऩैमाॉ ऩरयचारन बएको चथमो । 
अनघल्रो साताको तुरनाभा गत साता कुर कायोफायभा फैंककङ सभूहको ढहस्सा फढ्मो । अनघल्रो साता 
३७.७ प्रनतशत यहेको फैककङ सभूहको ढहस्सा गत साता फढेय ४२.१६ प्रनतशत ऩुग्मो । अनघल्रो सातादेझख 

सेमय कायोफायभा फैंककङ सभूहको ढहस्सा फढ्दो क्रभभा देझखएको छ । गत साता कुर कायोफायभा बफभा 
सभूहको ढहस्सा २४.३६ प्रनतशत छ । अनघल्रो साता मो सभूहको ढहस्सा झन्ड ै२९ प्रनतशत चथमो । 
मसैगयी, विकास फैंक सभूहको ढहस्सा ६.०४, वित्त कम्ऩनीको २.१९, होटरको १.४८, जरविद्मुत्को ५.९४, 

उत्ऩादन तथा प्रशोधनको ०.७३, सॊस्थाऩक करयफ ६ य रघुवित्तको ९.७९ प्रनतशत यह्मो । कायोफायभा 
आएकाभध्मे ४७ कम्ऩनीको सेमय भूल्म फढ्मो, ९२ कम्ऩनीको घट्मो फाॉकी १९ कम्ऩनीको सेमय भूल्म 

जस्थय यह्मो ।  
चाय ढदनको व्माऩायभा कायोफाय यकभ (१७ कयोड ९२ राख ५० हजाय रुऩैमाॉ) का आधायभा स्ट्मान्डडा चाटाडा 
फैंक अग्रस्थानभा छ । कायोफाय बएको सेमय सॊख्मा (२ राख ४७ हजाय ककत्ता) का आधायभा भसद्धाथा फैंक 

सफैबन्दा अनघ छ । त्मसैगयी कायोफाय सॊख्मा (३ हजाय २ सम ९ िटा) का आधायभा स्ट्मान्डडा चाटाडा फैंक 

अग्रस्थानभा देझखन्छ ।  
साताबयको कायोफायभा सेमय फजायको आकाय (फजाय ऩुॉजीकयण) ६ अफा ९० कयोड रुऩैमाॉरे खजुम्चएको छ । 
आइतफाय १८ खफा ८३ अफा रुऩैमाॉ यहेको फजाय ऩुॉजीकयण बफहीफाय १८ खफा ७६ अफा रुऩैमाॉ कामभ बएको छ 

।  
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सयकायरे फूढीगण्डकी फनाउने जजम्भा धचननमाॉ कम्ऩानीराई ददमाेे 
आजै फारुिाटायभा बमाेे सम्झौताऩत्रभा हस्ताऺय 

नेऩार सयकाय य चीनको चाइना गेजुिा िाटय एन्ड ऩािय ग्रुऩ कम्ऩनी भरभभटेड (सीजीजीसी) फीच १२ सम भेगािाट 

ऺभताको जराशममुक्ट्त फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना ननभााण सम्फन्धी सम्झौताभा हस्ताऺय बएको छ । 
आइतफाय बफहान प्रधानभन्त्री ननिास फारुिाटायभा आमोजजत कामाक्रभभा प्रधानभन्त्री ऩुष्ऩकभर 

दाहारको उऩजस्थनतभा उजााभन्त्री जनादान शभाा य (सीजीजीसी) प्रनतननचधरे सम्झौताभा हस्ताऺय गयेका 
हुन ्। 
प्रधानभन्त्रीरे नेऩारका राचग फूढीगण्डकी आमोजना धेयै भहत्िऩूणा यहेको फताउॉ दै तोकएको सभमभबत्रै 
गुणस्तयीम रुऩभा आमोजना ननभााण हुने विश्िास व्मक्ट्त गये । 
सो अिसयभा नेऩारजस्थत चचनीमाॉ याजदतू मु होङ, उजाा भन्त्रारमका सचचि रगामतका प्रनतननचधहको 
सहबाचगता चथमो ।  
मही जेठ ९ गतेको भन्त्रीऩरयषद फैठकरे फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना ननभााणको जजम्भा चाइना 
गेजुिा िाटय एन्ड ऩािय ग्रुऩ कम्ऩनी भरभभटेडराई ढदने ननणाम गयेको चथमो । 
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५३ भेगािाटको अऩय म्माग्दी-१ जरविद्मुत ्आमोजना ननभााण गरयन े

धौराचगरय य भाभरका गाउॉऩाभरका बएय फग्न ेम्माग्दी नदीभा ५३ दशभरि ऩाॉच भेगािाट ऺभताको अऩय म्माग्दी–१ 

जरविद्मुत ्आमोजना ननभााण गरयन ेबएको छ ।  
ढहभारमन इन्रास्टक्ट्चय पन्ड भरभभटेडरे ननभााण गना रागेको आमोजनाको ऩढहरो चयणभा िाताियणीम प्रबाि 

भूल्माङ्कन प्रनतिेदन (ईआइए रयऩोटा) तमाय बएको छ । 
सम्फजन्धत ननकामफाट ईआइए प्रनतिेदन स्िीकृत गयाई, विस्ततृ अध्ममन, विद्मुत ्खरयद बफक्री सम्झौता य वित्तीम 

स्रोत व्मिस्थाऩन गयेऩनछ विद्मुत ्विकास विबागफाट अनुभनत भरएय ऩूिााधाय ननभााणको काभ अनघ फढाउन े

कम्ऩनीका ननदेशक उऩेन्रयाज गौतभरे जानकायी ढदए ।  
धौराचगरय गाउॉऩाभरका–४ भुदीको खाम्रानजजकै फाॉध य भाभरका गाउॉऩाभरका–७ बफभको बायिाङभा विद्मुत्गहृ यहन े

आमोजना यन अप द रयबय प्रकृनतको हो । ऩाॉचसम भभटय दयूीको सुरुङफाट ल्माइएको ऩानी ७७० भभटय हेडफाट 

विद्मुत्गहृभा खसाभरन ेकम्ऩनीरे जनाएको छ । 
नौ अफा ३३ कयोड रुऩैमाॉ रागत अनुभान गरयएको आमोजनाफाट उत्ऩाढदत विद्मुत ्दाना सफस्टेसनभा ऩुमााई 

केन्रीम प्रसायण राइनभा जोडडन ेननदेशक गौतभरे फताए । आमोजनारे दश ककभी ऩहुॉचभागा य बायफाङदेझख 

दानासम्भ २८ ककभी दयूीको १३२ केबी ऺभताको प्रसायण राइनसभेत ननभााण गन ेबएको छ ।  
धौराचगरय ढहभारफाट फगेय आउन ेम्माग्दी नदीभा हार दईुिटा आमोजना ऩूिााधाय ननभााणको चयणभा छन ्बन े

चायिटाको सिेऺण बइयहेको छ । हाइड्रो इम्ऩाइयरे २० भेगािाटको अऩय म्माग्दी य धौराचगरय काभरका हाइड्रोरे २५ 

भेगािाटको दयिाङ म्माग्दी खोराको ऩूिााधाय ननभााणका राचग विद्मुत ्विकास विबागरे अनुभनत ढदएको छ । 
५७ भेगािाट ऺभताको म्माग्दीखोरा हाइड्रोऩािय सिेऺणको चयणभा छ बन े२४ दशभरि ०७ भेगािाट ऺभताको 
सुऩय म्माग्दी य चाय दशभरि छ भेगािाटको म्माग्दी खोरा ‗फी‘रे सिेऺणको अनुभनतका राचग विबागभा ननिेदन 

ढदएका छन ्। 
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जरविद्मुत ्आमोजनाको सुरुिातरे विद्मुत्बाय कटौती अन्त्म् भन्त्री शभाा 
ऊजाा भन्त्रारमरे ऩनछल्रो दश भढहनाभा विद्मुत्बाय कटौतीको अन्त्म, भहत्िऩूणा जरविद्मुत ्आमोजनाको 
सरुुिातरगामत भहत्िऩूणा उऩरजधध बएको जनाएको छ ।  
ऊजाा भन्त्रारमभा आमोजजत कामाक्रभभा ऊजााभन्त्री जनादान शभाारे तीव्र इच्छाशजक्ट्त, प्रमास, मोजनाफद्ध 

खटाइफाट उऩरजधध प्राप्त हुॉदोयहेछ बन्न ेस्थावऩत बएको य भुरुकभा सकायात्भक सोचको विकास बएको फताए ।  
‘नेऩारको ऩानी जनताको ऩानी‘ एिभ ्‗उज्मारो नेऩार अभबमान‘सढहत ३७ फुॉदे कामामोजनाका साथ भन्त्रारमरे 

प्रबािकायी रुऩभा अभबमान अगाडड फढाइएको जानकायी ढदॉदै  भन्त्री शभाारे रुऩान्तयण हाम्र ैऩाराभा सम्बि छ 

बन्न ेऩनन स्थावऩत गरयएको उल्रेख गये ।  
आगाभी सात िषाभबत्र कुर १७ हजाय भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेगयी जराशम, अधाजराशम एिभ ्नदीप्रिाहभा 
आधारयत जरविद्मुत ्आमोजना अगाडड फढाइएको, ऊजाा ऺेत्रको विकासभा सॊस्थागत एिभ ्नीनतगत सुधाय 

गरयएको य सफैबन्दा भहत्िऩूणा काभका रुऩभा त विद्मुत्बाय कटौतीको अन्त्म गयेय भुरुकको आचथाक सभदृ्चध २५ 

िषाऩनछ ६.९४ प्रनतशतभा ऩुमााएको जानकायी ढदए ।  
गत साउन २० गत ेगठन बएको ऩुष्ऩकभर दाहार ‗प्रचण्ड‘ नेततृ्िको सयकायभा ऊजाा भन्त्रारमको कामाबाय 

सम्हारेऩनछ विद्मुत ्उत्ऩादन कम्ऩनी, फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्विकास कम्ऩनी स्थाऩानको चयणभा यहेको 
ऊजााभन्त्री शभाारे जानकायी ढदए ।  
मस्त ैनरभसङ्गगाड जरविद्मुत ्विकास कम्ऩनी, जगदलु्रा जरविद्मुत ्आमोजना कोरयमाभा यहेका नेऩारी 
सभेतको रगानीभा ननभााण प्रकक्रमा अगाडड फढाइएको जानकायी ढदॉदै उनरे चग्रड कम्ऩनी, विद्मुत ्चहुािट तथा 
ननमन्त्रण कामादररे ऩनछल्रो सात भढहनाभा चाय प्रनतशतबन्दा फढी चहुािट ननमन्त्रण गना सपर बएको उल्रेख 

गये ।  
विद्मुत व्माऩाय इजन्जननमरयङ, भाचथल्रो अरुण, दधूकोसी, ताभाकोसी ऩाॉचौँ, याहुघाट, उत्तयगङ्गा य आॉधीखोरा 
जरविद्मुत ्कम्ऩनी स्थाऩना बई काभ सुरु बइसकेको जानकायी भन्त्री शभाारे ढदए । 
  

कभाचायीको रगानीभा िेतान कणाारी जरविद्मुत ्आमोजना अगाडड फढाइएको, प्रसायण राइन ननभााणभा यहेका 
दजानौँ सभस्मा हर गयी ननभााणको क्रभभा अगाडड फढेको तथा नतरा जरविद्मुत्भा कणाारी आमोजनाभा प्रत्मेक 

घयऩरयिायरे एक–एक राख सेमय रगानी गना ऩाउन ेव्मिस्था गरयएको स्ऩष्ट ऩाये ।  
मस्त ैविद्मुत ्खरयद सम्झौताराई सयर, सहज एिभ ्नछटोछरयतो य ऩायदशॉ फनाइएको जानकायी ढदॉदै ऊजााभन्त्री 
शभाारे ‗रेउ िा देउ‘ प्रािधान याखेय सम्झौता गन ेव्मिस्था गरयएको, भूल्म अभबिदृ्चध कय छुट एिभ ्अन्म छुट 

ढदन ेफाये प्रकक्रमा अगाडड फढाइएको फताए ।  
भन्त्री शभाारे देश य जनताराई केन्रभा याखेय काभ गरयएकारे भुरुकभा केही हुन्छ, सभदृ्चध हाम्र ैऩाराभा सम्बि छ 

बन्न ेस्थावऩत बएको बन्दै सफ ैकभाचायीराई धन्मिाद ढदए । 
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तीन ठूरा जरविद्मुत ्आमोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन सुरु 

बीभ गौतभ  

विद्मुत ्विकास विबागरे एक साथ तीन ठूरा जरविद्मुत ्आमोजनाको सम्बाव्मता (कपजजबफभरटी) अध्ममन सुरु 

गयेको छ । ऩयाभशादाता कम्ऩनी ननमुक्ट्त गयेय विबागरे ११ सम १० भेगािाटको सुनकोसी दोस्रो, ५३६ भेगािाटको 
सुनकोसी तेस्रो य ६ सम भेगािाटको सेती रयबय आमोजनाको अध्ममन सुरु गयेको हो । तीनिटै आमोजनाका राचग 

विबागरे चीनको कम्ऩनी सीआईडीआयआई य ईआयएभसीराई सॊमुक्ट्त ऩयाभशादाता कम्ऩनीका रूऩभा छनोट 

गरयसकेको छ । 
विद्मुत ्विबागका उऩभहाननदेशक ऩुरुषोत्तभ आचामारे ऩयाभशादाता छनोटसॉग ैअध्ममनको काभ अनघ फढेको 
जानकायी ढदए । ―तीनिटै आमोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन सुरु गरयएको छ ।‖ उनरे बन,े ―३० भढहनाभबत्र 

सम्बाव्मता अध्ममन सक्ट्न ेरक्ष्म ननधाायण गरयएको छ ।‖  

विबागका अनुसाय, सुनकोसी दोस्रो य तेस्रो सम्बाव्मता अध्ममनका राचग ४० कयोड य सेती रयबयका राचग १९ कयोड 

रुऩैमाॉ विननमोजन गरयएको छ । विबागरे अध्ममन सकेऩनछ सम्बाव्म आमोजना देझखएभा भसध ैननभााणको 
चयणभा जान ेगयी तमायी अनघ फढाएको छ ।  
दईु िषाअनघ जाऩान इन्टयनेसनर कोअऩयेसन एजेन्सी (जाइका) रे योक्ट्न दफाफ ढदएऩनछ दईु सुनकोसी दोस्रो य 

तेस्रोको सम्बाव्मता अध्ममन योजएको चथमो । सम्बाव्मता अध्ममन अनघ फढाउन दात ृननकाम एभसमारी विकास 

फॊेैक (एडीफी) रे ऋण ढदए ऩनन अको दात ृननकाम जाइकारे फीऩी याजभागा डुफाउन ेबन्दै वियोध जनाएको चथमो । 
 सन ्१९८३ भ ैऩूिासम्बािना अध्ममन गयेको य जराशममुक्ट्त आमोजनाको गुरुमोजनाभा सभेत उल्रेख दिुै 
आमोजनाको काभ योक्ट्न दफाफ ढदएऩनछ मसप्रनत काभ्रे य याभेछाऩका साॊसद य स्थानीम याजनीनतक दरका 
प्रनतनीचधहरूरे वियोध जनाएका छन ्। जाइकारे तमाय गयेको जराशममुक्ट्त आमोजनाको गुरुमोजनाभा सुनकोसी 
तेस्रो उत्कृष्ट १० भबत्रको आमोजना ऩनन हो । 

दिुै आमोजनाको अध्ममनका राचग एडीफीरे ढदएको २१ भभभरमन डरय सहमोगको सम्झौता गये ऩनन जाइकाको 
अियोधका कायण योककएको चथमो । सहमोग नआए ऩनन विद्मुत ्विकास विबागरे सयकायको स्रोतभ ैआमोजनाको 
अध्ममन अनघ फढाएको हो ।  
चतयादेझख सप्तकोसी–१, सुनकोसी–१, २ य ३ गयी धेयै ठूरा आमोजनाहरू मी ऺेत्रभा ऩये ऩनन कुन ैआमोजना अनघ 

फढ्न सकेका छैनन ्। ऩूिा सम्बाव्मता अध्ममनको क्रभभा नछभेकी याष्र बायतफाट चतयाहुॉदै दोरारघाटसम्भ ऩानी 
जहाज ल्माउन सककन ेसभेत अध्ममनको चयणभा देझखएको चथमो । 
जरासममुक्ट्त आमोजनाको अबािभा रोडसेडडङको सभस्मा बमािह बइयहेका फेरा काठभाडौंफाट ७० ककभभ दयूीभा 
यहेका दिु ैआमोजना उऩत्मकाको रोड धान्न उऩमुक्ट्त आमोजनाका रूऩभा हेरयएको छ ।  
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अऩय म्माग्दी–१ जरविद्मुत ्आमोजना ननभााणको तमायी 
धौराचगरय य भाभरका गाउॉऩाभरका बएय फग्न ेम्माग्दी नदीभा ५३ दशभरि ऩाॉच भेगािाट ऺभताको अऩय म्माग्दी–१ 

जरविद्मुत ्आमोजना ननभााण गरयन ेबएको छ । ढहभारमन इन्रास्टक्चय पण्ड भरभभटेडरे ननभााण गना रागेको 
आमोजनाको ऩढहरो चयणभा िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कन प्रनतिेदन (ई.आइ.ए. रयऩोटा) तमाय बएको छ । 
सम्फजन्धत ननकामफाट ई.आइ.ए प्रनतिेदन स्िीकृत गयाई, विस्ततृ अध्ममन, विद्मुत ्खयीद विक्री सम्झौता य 

वित्तीम स्रोत व्मिस्थाऩन गयेऩनछ विद्मुत ्विकास विबागफाट अनुभनत भरएय ऩूिााधाय ननभााणको काभ अनघ फढाउन े

कम्ऩनीका ननदेशक उऩेन्रयाज गौतभरे जानकायी ढदए । 
धौराचगरय गाउॉऩाभरका–४ भुदीको खाम्रानजजकै फाॉध य भाभरका गाउॉऩाभरका–७ बफभको बायिाङभा विद्मुतगहृ 

यहन ेआमोजना यन अप द रयबय प्रकृनतको हो । ऩाॉचसम भभटय दयूीको सुरुङफाट ल्माइएको ऩानी ७७० भभटय हेडफाट 

विद्मुतगहृभा खसाभरन ेकम्ऩनीरे फताएको छ । रू. नौ अफा ३३ कयोड रागत अनुभान गरयएको आमोजनाफाट 

उत्ऩाढदत विद्मुत ्दाना सफस्टेशनभा ऩ¥ुमाई केन्रीम प्रसायण राइनभा जोडडन ेननदेशक गौतभरे फताए । 
आमोजनारे दश ककभी ऩहुॉचभागा य बायफाङदेझख दानासम्भ २८ ककभी दयूीको १३२ केबी ऺभताको प्रसायण 

राइनसभेत ननभााण गन ेबएको छ । 
धौराचगरय ढहभारफाट फगेय आउन ेम्माग्दी नदीभा हार दईुओटा आमोजना ऩूिााधाय ननभााणको चयणभा छन ्बन े

चायओटाको सिेऺण बइयहेको छ । हाइड्रो इम्ऩाइयरे २० भेगािाटको अऩय म्माग्दी य धौराचगरय काभरका हाइड्रोरे 

२५ भेगािाटको दयिाङ म्माग्दी खोराको ऩूिााधाय ननभााणका राचग विद्मुत ्विकास विबागरे अनुभनत ढदएको छ । 
५७ भेगािाट ऺभताको म्माग्दीखोरा हाइड्रोऩािय सिेऺणको चयणभा छ बन े२४दशभरि शून्म ७ भेगािाट ऺभताको 
सुऩय म्माग्दी य चाय दशभरि छ  भेगािाटको म्माग्दी खोरा ‗फी‘रे सिेऺणको अनुभनतका राचग विबागभा ननिेदन 

ढदएका छन ्। 
 सराभी दस्तुयराई गाउॉऩासरका भातहत ल्माउने ननणाम 

 मसैगयी, म्माग्दीको धौराचगरय गाउॉ  कामाऩाभरकाको ऩढहरो फैठकरे प्राकृनतक स्रोत साधनफाट प्राप्त हुन ेयोमल्टी 
(सराभी दस्तुय)राई गाउॉऩाभरका भातहत ल्माउने ननणाम गयेको छ । 
जेठ १८ गत ेकामाऩाभरका गठन बएऩनछ फसेको फैठकरे धौराचगरय ढहभार, ढोयऩाटन भशकाय आयऺ, जरस्रोत, 

जडीफुटीरगामत प्राकृनतक स्रोतसाधन फाऩतको योमल्टी यकभ गाउॉऩाभरका भातहत ल्माउन सम्फजन्धत ननकामभा 
ऩहर गन ेननणाम गयेको हो । गाउॉऩाभरका अध्मऺ थभसया ऩुनको अध्मऺताभा फसेको फैठकरे बौगोभरकरुऩभा 
विकट, चायओटा िडाभा सडक सुविधाको ऩहुॉच नबएको, भशऺाभा वऩछडडएको, अल्ऩसङ्ख्मक छन्त्मार सभुदामको 
फसोफास य गरयफी यहेकारे दगुाभ ऺेत्र घोषणा गयी फजेट विननमोजनका क्रभभा प्राथभभकता ढदन भाचथल्रो 
ननकामभा भाग गन ेननणामसभेत गयेको छ । 
गाउॉऩाभरकाको कामाारम यहेका भुनाभा विद्मुत ्य सञ्चाय सुविधाको विस्ताय तथा फैङ्कको शाखा स्थाऩना गन े

ननणाम बएको कामाकायी अचधकृत कृष्णप्रसाद गौतभरे फताए । सञ्चाय, विद्मुत ्य फैङ्ककङ सवुिधाको अबािभा 
गाउॉऩाभरकाको कामाारम सञ्चारनभा सभस्मा उत्ऩन्न बएको छ । आगाभी असाय भहीनाभबत्र गाउॉऩाभरकाको 
ऩाश्र्िचचत्र तमाय ऩान,े गाउॉऩाभरका केन्र य दगुाभ ऺेत्रभा भोफाइरको सेिा विस्ताय गना नेऩार टेभरकभसॉग सभन्िम 



गन ेननणाम गयेको फैठकरे विऩद् व्मिस्थाऩन, याहत य उद्धायका राचग िडा नॊ २ का अध्मऺ गभप्रसाद विकको 
अध्मऺताभा सात सदस्मीम विऩद् दैिी प्रकोऩ उद्धाय सभभनत गठन गयेको छ । यासस 
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फुढीगण्डकी आमोजना ननभााण सम्फन्धी सम्झौताभा हस्ताऺय 

नेऩार सयकाय य चीनको चाइना गेजुिा िाटय एन्ड ऩािय ग्रुऩ कम्ऩनी भरभभटेड (सीजीजीसी) फीच १२ सम भेगािाट 

ऺभताको जराशममुक्ट्त फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना ननभााण सम्फन्धी सम्झौताभा हस्ताऺय बएको छ । 
उजााभन्त्री जनादान शभाा य (सीजीजीसी) प्रनतननचधरे सम्झौताभा हस्ताऺय गयेका हुन ्। प्रधानभन्त्री ननिास 

फारुिाटायभा आमोजजत कामाक्रभभा प्रधानभन्त्रीरे नेऩारका राचग फुढी गण्डकी आमोजना धेयै भहत्िऩूणा यहेको 
फताउॉ दै तोकएको सभमभबत्र ैगुणस्तयीमढॊगरे आमोजना ननभााण हुने विश्िास व्मक्ट्त गये । 
नेऩारजस्थत चचनीमाॉ याजदतू म ुहोङ, उजाा भन्त्रारमका सचचि रगामतका प्रनतननचधहको सहबाचगता चथमो । मही 
जेठ ९ गतेको भन्त्री ऩरयषद फैठकरे फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना ननभााणको जजम्भा चाइना गेजुिा िाटय एन्ड 

ऩािय ग्रुऩ कम्ऩनी भरभभटेडराई ढदने ननणाम गयेको चथमो । 

 

  



>f]tM gfu/Ls, 2074÷02÷21 

फूढीगण्डकी आमोजना अनघ फढाउन सयकाय य चाइना गेजुिाफीच एभओमू 
फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना अगाडड फढाउन ेविषमभा ऊजाा भन्त्रारम य चचननमाॉ कम्ऩनी चाइना गेजुिा िाटय 

एन्ड ऩािय ग्रुऩ एन्ड कम्ऩनी (भसजजजजसी)फीच प्रायजम्बक सम्झौताऩत्रभा (एभओम)ूभा हस्ताऺय बएको छ। 
 

याजष्रम गौयिको आमोजनाका रुऩभा यहेको सो आमोजनाराई अगाडड फढाउन सयकायका तपा फाट बएको मो ऩढहरो 
सम्झौताभा प्रधानभन्त्री ऩुष्ऩकभर दाहारको उऩजस्थनतभा ऊजााभन्त्री जनादान शभाा य भसजजजजसीका प्रनतननचधफीच 

दईुऩऺीम सम्झौताभा हस्ताऺय बएको हो।कुर एक हजाय २०० भेगािाट ऺभताको सो जरविद्मुत ्आमोजनाको 
विस्ततृ ऩरयमोजना प्रनतिेदन (डडवऩआय) स्िीकृत बइसकेको छ। करयफ रु तीन खफा राग्न ेसो आमोजनाको सम्ऩूणा 
रगानी चचननमाॉ कम्ऩनीरे गन ेय ननभााण सम्ऩन्न बएऩनछ आमोजना सयकायराई हस्तान्तयण गनेछ। 
 

ऊजााभन्त्री शभाारे नेऩारको इनतहासभा नै ऩढहरो ऩटक ठूरो आमोजना अगाडड फढाउन ेविषमभा हस्ताऺय बएको 
जानकायी ढदए। आमोजनारे चार ुआिभा रु १५ अफा भुआधजा वितयण गनेछ। नेऩार आमर ननगभरे बन्साय 

बफन्दभुा न ैप्रनतभरटय रु ऩाॉच ऩूिााधाय कयभापा त उठाएको यकभ रु नौ अफा फढी ऩुचगसकेको छ। मस्त ैसयकायरे रु 

ऩाॉच अफा भुआधजा वितयणका राचग छुट्माइएको छ। हस्ताऺय सभायोहभा ऊजाा सचचि अनुऩकुभाय उऩाध्माम, 

नेऩारका राचग चचननमाॉ याजदतू म ूहोङरगामतको उऩजस्थनत यहेको चथमो। यासस 

  



>f]tM cleofg, 2074÷02÷21 

फूढीगण्डकी अगाडड फढाउन प्रायजम्बक सम्झौताऩत्रभा हस्ताऺय 

फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना अगाडड फढाउन ेविषमभा ऊजाा भन्त्रारम य चचननमाॉ कम्ऩनी चाइना गेजुिा िाटय 

एण्ड ऩािय ग्रुऩ एण्ड कम्ऩनी (भसजजजजसी)फीच प्रायजम्बक सम्झौताऩत्रभा (एभओम)ूभा हस्ताऺय बएको छ । 
याजष्रम गौयिको आमोजनाका रुऩभा यहेको सो आमोजनाराई अगाडड फढाउन सयकायका तपा फाट बएको मो न ै

ऩढहरो सम्झौताभा प्रधानभन्त्री ऩुष्ऩकभर दाहारको उऩजस्थनतभा ऊजााभन्त्री जनादान शभाा य भसजजजजसीका 
प्रनतननचधफीच दईुऩऺीम सम्झौताभा हस्ताऺय बएको हो ।  कुर एक हजाय २०० भेगािाट ऺभताको सो जरविद्मुत ्

आमोजनाको विस्ततृ ऩरयमोजना प्रनतिेदन (डडवऩआय) स्िीकृत बइसकेको छ । कयीफ रू. तीन खफा राग्न ेसो 
आमोजनाको सम्ऩूणा रगानी चचननमाॉ कम्ऩनीरे गन ेय ननभााण सम्ऩन्न बएऩनछ आमोजना सयकायराई 

हस्तान्तयण गरयनेछ । 
ऊजााभन्त्री शभाारे नेऩारको इनतहासभा नै ऩढहरो ऩटक ठूरो आमोजना अगाडड फढाउन ेविषमभा हस्ताऺय बएको 
फताए । आमोजनारे चार ूआिभा रू. १५ अफा भुआधजा वितयण गनेछ । नेऩार आमर ननगभरे बन्साय बफन्दभुा न ै

प्रनतभरटय रू. ऩाॉच ऩूिााधाय कयभापा त उठाएको यकभ रू. नौ अफा फढी ऩुचगसकेको छ । मस्त ैसयकायरे रू. ऩाॉच अफा 
भुआधजा वितयणका राचग छुट्माइएको छ । हस्ताऺय सभायोहभा ऊजाा सचचि अनुऩकुभाय उऩाध्माम, नेऩारका 
राचग चचननमाॉ याजदतू मू होङरगामतको उऩजस्थनत यहेको चथमो । यासस 

  

  



>f]tM /fhwfgL b}lgs, 2074÷02÷21 

फूढीगण्डकी सम्झौता 
फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना (सीजीजीसी) अगाडड फढाउन ेविषमभा ऊजाा भन्त्रारम य चचननमाॉ कम्ऩनी चाइना 
गेजुिा िाटय एन्ड ऩािय ग्रुऩ एन्ड कम्ऩनीफीच प्रायजम्बक सम्झौताऩत्रभा हस्ताऺय बएको छ । 
याजष्रम गौयिको आमोजनाका रूऩभा यहेको सो आमोजनाराई अगाडड फढाउन सयकायका तपा फाट बएको मो 
सम्झौताभा प्रधानभन्त्री ऩुष्ऩकभर दाहार ‗प्रचण्ड‘को उऩजस्थनतभा ऊजााभन्त्री जनादान शभाा य सीजीजीसीका 
प्रनतननचधफीच दईुऩऺीम सम्झौताभा हस्ताऺय बएको हो । कुर १ हजाय २ सम भेगािाट ऺभताको सो जरविद्मुत ्

आमोजनाको विस्ततृ ऩरयमोजना प्रनतिेदन (डीऩीआय) स्िीकृत बइसकेको छ । 
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>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2074÷02÷21 

चीनरे ऋणको म्माद नथऩेऩनछ त्रत्रशूरी धिए अन्मौरभा 
देिचन्र बट्ट 

विनासकायी बूकम्ऩका कायण अिरुद्ध भाचथल्रो बत्रशूरी चिए जरविद्मुत आमोजनाको काभ ऩुन् सुचारु 

बए ऩनन चीनरे ऋणको म्माद नथऩेऩनछ अन्मौरता फढेको छ । आमोजनाको जरविद्मुत गहृका सॊयचना 
तथा प्रशायण राइन दिुैको ऋणको म्माद सककएका छन ्। 
विनासकायी बूकम्ऩका कायण डडे िषाऩनछ भात्र आमोजनाको काभ सुचारु बएको चथमो । जरविद्मुतको 
सॊयचनाको राचग चीनसॉग भरइएको ऋणको म्माद गत सन ्२०१६ भ ेय प्रशायण राइनको ऋणको म्माद 

सन ्२०१७ जनियीभा म्माद सककएको हो । म्माद थऩ नहुॉदा भाचथल्रो बत्रशूरी िीए आमोजना ननभााण 

अन्मौर बएको हो । आमोजनाको सुरुङ भागाको काभ ९५ प्रनतशत सककएको आमोजनाका सहामक 

प्रफन्धक सत्मयाभ ज्माख्िारे जानकायी ढदनुबमो । 
आमोजनास्थर ऩुग्न ेसडक भागादेझख अन्म बौनतक सॊयचनाभा ऺनत हुॉदा फन्द बएको आमोजना 
ननभााणको काभरे अझै गनत भरन नसकेको हो । विनासकायी बूकम्ऩका कायण ऺनत ऩुगेको आमोजनाको 
सडकभागा ननभााण बइयहेको छ । चीनरे चचननमाॉ एजक्ट्जभ फैंकभापा त उऩरधध हुन ेऋण निीकयण नगदाा 
आमोजनाको काभ तथा बविष्म अन्मौरभा ऩयेको हो । आमोजनाको राचग नेऩार सयकाय य चीन 

सयकायफीच ६ सम ४० भभभरमन (चचननमा मान) ऋण उऩरधध गयाउने सम्झौता अनुसाय थाभरएको चथमो 
।  
‗ठेकेदाय कम्ऩनीराई एजक्ट्जभ फैंकफाटै बुक्ट्तानी ढदॉदै आएका चथमौँ, आमोजनाका सहामक प्रिन्धक 

ज्माख्िारे बन्नुबमो‗,चीनरे ऋण निीकयणको जानकायी नढदॉदा सभस्मा बएको छ ।' ऋण सहमोग 

सम्झौताको म्माद सककएऩनछ सयकायरे ऩटक÷ऩटक निीकयणको राचग ऩत्राचाय गयेऩनन चीनरे 

हारसम्भ केही ऩनन प्रनतकक्रमा जनाएको छैन। 
आमोजनाफाट उत्ऩाढदत विद्मुत बत्रशुरी भातातीथा २ सम २० केबीए प्रशायण राइनभापा त केन्रीम 

प्रशायणभा जोड्नका राचग ननभााण बइयहेको प्रशायण राइनको काभसभेत प्रबावित बएको छ । प्रशायण 

राइन ननभााणको राचग एक सम ५४ भभभरमन (चचननमाॉ मान) चीनरे चाइना एजक्ट्जभ फैेैेैेैेॊकभापा त 

उऩरधध गयाउने सम्झौता बएको चथमो । 
दिुै आमोजनाका राचग बएको सम्झौताको म्माद सककएऩनन चीनरे ऋण निीकयण नगयेको सहामक 

प्रिन्धक ज्माख्िारे फताउनुबमो । ६० भेगािाट ऺभता यहेको उक्ट्त आमोजनाभा चचननमाॉ गेजुिा गुय्ऩरे 

ननभााणको काभ गरययहेको छ । 
बूकम्ऩ अनघ समौं काभदाय यहेकोभा आमोजनास्थरभा अढहरे सीभभत काभदाय भात्र छन ्। केही ढदनदेझख 

चचननमा ठेकेदायरे विद्मुत गहृको काभ गरययहेका छन ्। अढहरे ५४ चचननमाॉ य ५६ जना नेऩारी काभदाय 

आमोजनास्थरभा कामायत यहेका छन ्। 
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उनीहरुरे आगाभी अगष्टदेझख आमोजना ननभााणको काभ नतब्र गनतभा अनघ फढाउनका राचग बूकम्ऩरे 

ऺनत ऩुयम्ाएका सॊयचना य उऩकयण ऩूिाित ्अिस्थाभा पकााउने काभ गरययहेको आमोजनारे जनाएको छ । 
कुर ११ अिा रुऩैमा ननभााण रागत यहेको सो आमोजना विनासकायी बूकम्ऩरे ननभााणस्थरभा विभबन्न 

उऩकयण तथा सॊयचनाभा व्माऩक ऺनत ऩुगेऩनछ नुिाकोट य यसुिाको भसभानाभा ननभााणाचधन ६० भेगािाट 

ऺभताको भाचथल्रो बत्रशूरी चि ए आमोजनाको काभ राभो सभमसम्भ ठप्ऩ हुन ऩुगेको चथमो । 
भहाबूकम्ऩको कायण सो आमोजनाभा २५ कयोड रुऩैमा बन्दा फढीको ऺनत ऩुगेको चथमो । नुिाकोटको 
भनकाभना य यसुिाको डाडागाउॉ  ऺेत्र ननभााणस्थर यहेको फहुचचचात सो आमोजनाको काभ विद्मुत गहृ 

तथा प्रशायण राइन ननभााण गरय दईु तहभा ननभााण बइयहेको आमोजनाका सहामक प्रभुख अजम्िकेश 

झारे जानकायी ढदनुबमो । 
उहाॉरे आमोजनाको राचग चायहजाय ६ सम भभटय राभो सुरुङभध्मे दईु सम सात भभटय भात्र खन्न फाॉकी 
यहेको फताउनुबमो । गत सन ्२०११ भे १ देझख ननभााण सुरु बएको सो आमोजना आगाभी सन ्२०१९ 

अवप्ररसम्भभा ननभााण सम्ऩन्न गरयसक्ट्न ुऩन ेम्माद यहेको छ । 
सो आमोजनाको ननभााण अिचध ऩढहरे तीन िषा यहेकोभा दईु ऩटक ननभााण अिचध थऩ बइसकेको छ । 
विनासकायी बुकम्ऩ, विविध सभस्मा तथा अियोधका कायण आमोजनारे ननधाारयत सभमािचध भबत्र काभ 

सक्ट्न नऩाएको ननभााण ऩऺरे जनाएको छ । आमोजनाको ऩढहरे २६ भढहना य ऩनछ ३४ भढहना ननभााण 

अिचध थऩ गरयएको हो । 
आमोजना ऩढहरे सन ्२०१६ जुन ३० तारयखसम्भ सम्ऩन्न गनुा ऩन ेरक्ष्म यहेको चथमो । तय, अफ 

आमोजना दईु िषाभबत्र ननभााण सम्ऩन्न गनुा ऩन ेसभमािचध यहेको छ । हार बुभभगत विद्मुत गहृभा 
सॊयचनाका राचग खन्न ेकामा बइयहेको छ । ऩढहरे कुर ८९ भभभरमन अभेरयकी डरय अथाात ्आठ अफा 
नेऩारी रुऩैमाभा ननभााण रागत यहेकोभा हार रागत फढेय ११ अफा ऩुगेको छ ।  
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‘फूढीगण्डकीभा भ्रष्टाचाय बमो’ 
सयकायरे १२ सम भेगािाटको फहुचचचात जराशममुक्ट्त फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजनाबफना प्रनतस्ऩधाा चीनको 
गेजुिा ग्रुऩ अप कम्ऩनीराई ढदएकाभा त्मसको चौतपी वियोध बएको छ । याजष्रम भहŒिको मनत ठूरो कम्ऩनी 
प्रनतस्ऩधााबफना जजम्भा रगाइॉदा त्मसभा भ्रष्टाचाय य कभभसनको सभेत खेर बएको आशॊका गरयएको हो । 
नमाॉ शजक्ट्त ऩाटॊका सॊमोजक डा. फाफुयाभ बट्टयाईरे फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना ननजी कम्ऩनीराई फुझाएय 

सयकायी ऩदाचधकायीहरूरे भोटो यकभ कभभसन भरएको दाफी गये । नमाॉ शजक्ट्त ऩाटॊको आमोजनाभा बफहीफाय 

काठभाडौंभा बएको एक कामाक्रभभा बट्टयाईरे बन,े ‗बफना प्रनतस्ऩधाा सुटुक्ट्क ननजी कम्ऩनीराई फूढीगण्डकी 
जरविद्मुत ्आमोजना सुजम्ऩइएको छ, मो भ्रष्टाचाय य कभभसनको खेर हो ।‘ 
अनघल्रो सयकायरे ९ जेठभा जराशममुक्ट्त फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना ननभााणको जजम्भा चचनको गेजुिा 
कम्ऩनीराई ढदएको हो । भजन्त्रऩरयषद्फाट ननणाम नगयाई भसधै सम्झौता गरयएको बन्दै बट्टयाईरे मसको चको 
वियोध गये । ‗बफना प्रनतस्ऩधाा सुटुक्ट्क ननजी कम्ऩनीराई फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना सुजम्ऩन ेननणाम 

रोकतन्त्रविऩयीतको ननणाम हो,‘ उनरे बन,े ‗जनताराई थाहा नढदई गुऩचऩु ढॊगरे ननभााणको जजम्भा रगाइमो, मो 
रोकतन्त्रविऩयीतको काभ हो ।‘ याजष्रम भहŒिको मो आमोजना प्रनतस्ऩधााका आधायभा याष्रढहतभा हुन ेगयी 
ननभााण गनुाऩन ेखाॉचोसभेत उनरे औॊल्माए । 
सयकायरे १२ सम भेगािाटको जराशममुक्ट्त फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजनाराई इजन्जननमरयङ प्रोक्ट्मोयभेन्ट 

कन््माक्ट्ट विथ पाइनान्स (इऩीसीएप) भोडरभा ननभााण गन ेगयी चचननमाॉ कम्ऩनीराई जजम्भा ढदएको हो । 
अनघल्रो सयकायका ऊजााभन्त्री जनादान शभाारे आफ्न ैऩहरभा मो आमोजना चचननमाॉ कम्ऩनीराई सुजम्ऩएका हुन ्। 
नेऩार विद्मुत ्प्राचधकयणभापा त फल्फ खरयद प्रकक्रमाभा भजन्त्रऩरयषद्फाट शीघ्र ननणाम गयाएय वििादभा ताननएका 
भन्त्री शभाा फूढीगण्डकी प्रकयणभा बन ेधेयै चचााभा आएनन ्। मसभा प्रभुख दरहरूको सभेत सहभनत बएकारे मनत 

ठूरो आमोजना सुटुक्ट्क ढदॉदा ऩनन चको वििाद झले्न ुनऩयेको ऊजाा भन्त्रारमका एक अचधकायीरे याजधानीराई 

फताए । 
सयकायरे प्रस्तावित फूढीगण्डकी जराशममुक्ट्त विद्मुत ्आमोजना ननभााणकामा चाइना गेजुिा िाटय एन्ड ऩािय ग्रुऩ 

कम्ऩनी भरभभटेड (सीजीजीसी) राई ढदने सैद्धाजन्तक सहभनत ढदएको हो । भजन्त्रऩरयषद्को ननणामअनुसाय १२ सम 

भेगािाटको जराशममुक्ट्त आमोजना विस्ततृ डडजाइन, ननभााण य रगानीसभेत गन े(ईऩीसीएप) खाकाभा फनाउन े

सैद्धाजन्तक सहभनत चीन सयकाय स्िाभभत्िको कम्ऩनी सीजीजीसीराई ढदएको हो । 
सीजीजीसीरे नेऩारभा ३० भेगािाटको चभेभरमा य ६० भेगािाटको भाचथल्रो बत्रशुरी ३ ए जरविद्मुत ्आमोजना 
ननभााण गरययहेको छ । चीनको हुिान प्रान्तजस्थत इचाङभा विश्िको सफैबन्दा ठूरो साढे २२ हजाय ५ सम भेगािाटको 
िी गजेज जराशममुक्ट्त आमोजनाको ६५ प्रनतशत काभ सीजीजीसीरे गयेको चथमो । उसरे हारसम्भ गयेको काभको 
भूल्माॊकन य महाॉ देखाएको चासोका आधायभा फूढीगण्डकी आमोजनाको ननभााणकामा उसैराई ढदइएको सयकायी 
अचधकायीहरूको दाफी छ । 
रान्सको रमाक्ट्टिेर इजन्जननमरयङरे फूढीगण्डकीको विस्ततृ आमोजना प्रनतिेदन (डीऩीआय) तमाय गरयसकेको छ । 
हार सयकायरे जग्गा अचधग्रहण य भुआधजा वितयणको प्रकक्रमा सुरु गयेको छ । डीऩीआयअनुसाय आमोजनाको भूर 

फाॉधको उचाइ २ सम ६३ भभटय हुनेछ । फाॉधको आकाय डफर आका  ग्राभबटी यहन ेऩयाभशादातारे तमायको विस्ततृ 



इजन्जननमरयङरे देखाएको छ । ऩयाभशादाता रान्सको रमाक्ट्टिेर इजन्जननमरयङरे तमाय गयेको फूढीगण्डकीको 
विस्ततृ आमोजना प्रनतिेदन (डीऩीआय) को ऩुनभूाल्माॊकन हुन ेबएको छ । ऊजाा भन्त्रारमरे अन्तयााजष्रम विऻ 

सभूह (प्मानर अप एक्ट्सऩटा) भापा त डीऩीआयको ऩुनाभूल्माॊकन गना रागेको छ । जराशम ऺेत्रभा ६३ िगा 
ककरोभभटय राभो तार फन्नेछ । आमोजना सम्ऩन्न गना २ खफा ५० अफा रुऩैमाॉ राग्न ेअध्ममनरे देखाएको छ । 
आमोजना फनाउन प्रनतभेगािाट रागत २१ कयोड २५ राख रुऩैमाॉ ऩन ेदेझखएको छ । मस्त,ै बफजुरी उत्ऩादन रागत 

प्रनतमुननट ७ रुऩैमाॉ ३५ ऩैसा छ । सभभनतरे १४ पागुन २०७७ भबत्र आमोजना सम्ऩन्न गन ेकामामोजना फनाएको छ । 
आमोजनाका राचग जग्गा अचधग्रहण गना ६० अफा रुऩैमाॉ फढी राग्नेछ । 
सन ्१९७० भा स्थावऩत सीजीजीसी चीनको सयकायी स्िाभभत्िका ठूरा सॊस्थाभध्मे ऩछा  । जुन जर सॊयऺण, 

जरविद्मुत,् थभार ऩािय, न्मुजक्ट्रमय ऩािय, विन्ड ऩािय, ऩािय राजन्सभसन एन्ड रान्सपयभेसन, हाइि,े येरि,े 

बब्रज, म्मुननभसऩर िक्र्स, एमयऩोटा, ऩोटा, िाटयि,े औद्मोचगक य आिासीम बिन ननभााण, रयमर स्टेट, भसभेन्ट 

उत्ऩादनभा सकक्रम छ । ऊजाा इजञ्जननमरयङ, खानी उत्खनन य कृवषका उऩकयणसढहत विविध िस्त ुउत्ऩादनको 
डडजाइन, ननभााण य सञ्चारन जस्ता ऺेत्रभा वित्तीम रगानीको सेिासभेत प्रदान गयी मसरे स्िदेशी तथा विदेशी 
ग्राहकहरूराई गुणस्तयीम य बयऩदो सेिा प्रदान गदै आएको छ । 
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चीनरे ऋणको म्माद नथऩेऩनछ त्रत्रशूरी धिए अन्मौरभा 
देिचन्र बट्ट  

विनासकायी बूकम्ऩका कायण अिरुद्ध भाचथल्रो बत्रशूरी चिए जरविद्मुत आमोजनाको काभ ऩुन् सुचारु बए ऩनन 

चीनरे ऋणको म्माद नथऩेऩनछ अन्मौरता फढेको छ । आमोजनाको जरविद्मुत गहृका सॊयचना तथा प्रशायण राइन 

दिुैको ऋणको म्माद सककएका छन ्। 
 

विनासकायी बूकम्ऩका कायण डडे िषाऩनछ भात्र आमोजनाको काभ सुचारु बएको चथमो । जरविद्मुतको सॊयचनाको 
राचग चीनसॉग भरइएको ऋणको म्माद गत सन ्२०१६ भ ेय प्रशायण राइनको ऋणको म्माद सन ्२०१७ जनियीभा 
म्माद सककएको हो । म्माद थऩ नहुॉदा भाचथल्रो बत्रशूरी िीए आमोजना ननभााण अन्मौर बएको हो । आमोजनाको 
सुरुङ भागाको काभ ९५ प्रनतशत सककएको आमोजनाका सहामक प्रफन्धक सत्मयाभ ज्माख्िारे जानकायी ढदनुबमो । 
 

आमोजनास्थर ऩुग्न ेसडक भागादेझख अन्म बौनतक सॊयचनाभा ऺनत हुॉदा फन्द बएको आमोजना ननभााणको काभरे 

अझै गनत भरन नसकेको हो । विनासकायी बूकम्ऩका कायण ऺनत ऩुगेको आमोजनाको सडकभागा ननभााण बइयहेको 
छ । चीनरे चचननमाॉ एजक्ट्जभ फैंकभापा त उऩरधध हुन ेऋण निीकयण नगदाा आमोजनाको काभ तथा बविष्म 

अन्मौरभा ऩयेको हो । आमोजनाको राचग नेऩार सयकाय य चीन सयकायफीच ६ सम ४० भभभरमन (चचननमा मान) 

ऋण उऩरधध गयाउन ेसम्झौता अनुसाय थाभरएको चथमो ।  
 

‗ठेकेदाय कम्ऩनीराई एजक्ट्जभ फैंकफाटै बुक्ट्तानी ढदॉदै आएका चथमौँ, आमोजनाका सहामक प्रिन्धक ज्माख्िारे 

बन्नुबमो‗,चीनरे ऋण निीकयणको जानकायी नढदॉदा सभस्मा बएको छ ।' ऋण सहमोग सम्झौताको म्माद 

सककएऩनछ सयकायरे ऩटक÷ऩटक निीकयणको राचग ऩत्राचाय गयेऩनन चीनरे हारसम्भ केही ऩनन प्रनतकक्रमा 
जनाएको छैन। 
आमोजनाफाट उत्ऩाढदत विद्मुत बत्रशुरी भातातीथा २ सम २० केबीए प्रशायण राइनभापा त केन्रीम प्रशायणभा 
जोड्नका राचग ननभााण बइयहेको प्रशायण राइनको काभसभेत प्रबावित बएको छ । प्रशायण राइन ननभााणको 
राचग एक सम ५४ भभभरमन (चचननमाॉ मान) चीनरे चाइना एजक्ट्जभ फैेैेैेैेॊकभापा त उऩरधध गयाउन ेसम्झौता 
बएको चथमो । 
दिुै आमोजनाका राचग बएको सम्झौताको म्माद सककएऩनन चीनरे ऋण निीकयण नगयेको सहामक प्रिन्धक 

ज्माख्िारे फताउनुबमो । ६० भेगािाट ऺभता यहेको उक्ट्त आमोजनाभा चचननमाॉ गेजुिा गुय्ऩरे ननभााणको काभ 

गरययहेको छ । 
बूकम्ऩ अनघ समौं काभदाय यहेकोभा आमोजनास्थरभा अढहरे सीभभत काभदाय भात्र छन ्। केही ढदनदेझख चचननमा 
ठेकेदायरे विद्मुत गहृको काभ गरययहेका छन ्। अढहरे ५४ चचननमाॉ य ५६ जना नेऩारी काभदाय आमोजनास्थरभा 
कामायत यहेका छन ्। 
उनीहरुरे आगाभी अगष्टदेझख आमोजना ननभााणको काभ नतब्र गनतभा अनघ फढाउनका राचग बूकम्ऩरे ऺनत 

ऩुयम्ाएका सॊयचना य उऩकयण ऩूिाित ्अिस्थाभा पकााउन ेकाभ गरययहेको आमोजनारे जनाएको छ । कुर ११ अिा 
रुऩैमा ननभााण रागत यहेको सो आमोजना विनासकायी बूकम्ऩरे ननभााणस्थरभा विभबन्न उऩकयण तथा सॊयचनाभा 
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व्माऩक ऺनत ऩुगेऩनछ नुिाकोट य यसुिाको भसभानाभा ननभााणाचधन ६० भेगािाट ऺभताको भाचथल्रो बत्रशूरी चि ए 

आमोजनाको काभ राभो सभमसम्भ ठप्ऩ हुन ऩुगेको चथमो । 
भहाबूकम्ऩको कायण सो आमोजनाभा २५ कयोड रुऩैमा बन्दा फढीको ऺनत ऩुगेको चथमो । नुिाकोटको भनकाभना य 

यसुिाको डाडागाउॉ  ऺेत्र ननभााणस्थर यहेको फहुचचचात सो आमोजनाको काभ विद्मुत गहृ तथा प्रशायण राइन 

ननभााण गरय दईु तहभा ननभााण बइयहेको आमोजनाका सहामक प्रभुख अजम्िकेश झारे जानकायी ढदनुबमो । 
उहाॉरे आमोजनाको राचग चायहजाय ६ सम भभटय राभो सुरुङभध्मे दईु सम सात भभटय भात्र खन्न फाॉकी यहेको 
फताउनुबमो । गत सन ्२०११ भ े१ देझख ननभााण सुरु बएको सो आमोजना आगाभी सन ्२०१९ अवप्ररसम्भभा 
ननभााण सम्ऩन्न गरयसक्ट्न ुऩन ेम्माद यहेको छ । 
सो आमोजनाको ननभााण अिचध ऩढहरे तीन िषा यहेकोभा दईु ऩटक ननभााण अिचध थऩ बइसकेको छ । विनासकायी 
बुकम्ऩ, विविध सभस्मा तथा अियोधका कायण आमोजनारे ननधाारयत सभमािचध भबत्र काभ सक्ट्न नऩाएको 
ननभााण ऩऺरे जनाएको छ । आमोजनाको ऩढहरे २६ भढहना य ऩनछ ३४ भढहना ननभााण अिचध थऩ गरयएको हो । 
आमोजना ऩढहरे सन ्२०१६ जुन ३० तारयखसम्भ सम्ऩन्न गनुा ऩन ेरक्ष्म यहेको चथमो । तय, अफ आमोजना दईु 

िषाभबत्र ननभााण सम्ऩन्न गनुा ऩन ेसभमािचध यहेको छ । हार बुभभगत विद्मुत गहृभा सॊयचनाका राचग खन्ने कामा 
बइयहेको छ । ऩढहरे कुर ८९ भभभरमन अभेरयकी डरय अथाात ्आठ अफा नेऩारी रुऩैमाभा ननभााण रागत यहेकोभा 
हार रागत फढेय ११ अफा ऩुगेको छ ।  
  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2074÷02÷22 

चीनरे ऋणको म्माद नथऩेऩनछ त्रत्रशूरी धिए अन्मौरभा 
देिचन्र बट्ट  

विनासकायी बूकम्ऩका कायण अिरुद्ध भाचथल्रो बत्रशूरी चिए जरविद्मुत आमोजनाको काभ ऩुन् सुचारु बए ऩनन 

चीनरे ऋणको म्माद नथऩेऩनछ अन्मौरता फढेको छ । आमोजनाको जरविद्मुत गहृका सॊयचना तथा प्रशायण राइन 

दिुैको ऋणको म्माद सककएका छन ्। 
 

विनासकायी बूकम्ऩका कायण डडे िषाऩनछ भात्र आमोजनाको काभ सुचारु बएको चथमो । जरविद्मुतको सॊयचनाको 
राचग चीनसॉग भरइएको ऋणको म्माद गत सन ्२०१६ भ ेय प्रशायण राइनको ऋणको म्माद सन ्२०१७ जनियीभा 
म्माद सककएको हो । म्माद थऩ नहुॉदा भाचथल्रो बत्रशूरी िीए आमोजना ननभााण अन्मौर बएको हो । आमोजनाको 
सुरुङ भागाको काभ ९५ प्रनतशत सककएको आमोजनाका सहामक प्रफन्धक सत्मयाभ ज्माख्िारे जानकायी ढदनुबमो । 
 

आमोजनास्थर ऩुग्न ेसडक भागादेझख अन्म बौनतक सॊयचनाभा ऺनत हुॉदा फन्द बएको आमोजना ननभााणको काभरे 

अझै गनत भरन नसकेको हो । विनासकायी बूकम्ऩका कायण ऺनत ऩुगेको आमोजनाको सडकभागा ननभााण बइयहेको 
छ । चीनरे चचननमाॉ एजक्ट्जभ फैंकभापा त उऩरधध हुन ेऋण निीकयण नगदाा आमोजनाको काभ तथा बविष्म 

अन्मौरभा ऩयेको हो । आमोजनाको राचग नेऩार सयकाय य चीन सयकायफीच ६ सम ४० भभभरमन (चचननमा मान) 

ऋण उऩरधध गयाउन ेसम्झौता अनुसाय थाभरएको चथमो ।  
 

‗ठेकेदाय कम्ऩनीराई एजक्ट्जभ फैंकफाटै बकु्ट्तानी ढदॉदै आएका चथमौँ, आमोजनाका सहामक प्रिन्धक ज्माख्िारे 

बन्नुबमो‗,चीनरे ऋण निीकयणको जानकायी नढदॉदा सभस्मा बएको छ ।' ऋण सहमोग सम्झौताको म्माद 

सककएऩनछ सयकायरे ऩटक÷ऩटक निीकयणको राचग ऩत्राचाय गयेऩनन चीनरे हारसम्भ केही ऩनन प्रनतकक्रमा 
जनाएको छैन। 
आमोजनाफाट उत्ऩाढदत विद्मुत बत्रशुरी भातातीथा २ सम २० केबीए प्रशायण राइनभापा त केन्रीम प्रशायणभा 
जोड्नका राचग ननभााण बइयहेको प्रशायण राइनको काभसभेत प्रबावित बएको छ । प्रशायण राइन ननभााणको 
राचग एक सम ५४ भभभरमन (चचननमाॉ मान) चीनरे चाइना एजक्ट्जभ फैेैेैेैेॊकभापा त उऩरफध् गयाउन ेसम्झौता 
बएको चथमो । 
दिुै आमोजनाका राचग बएको सम्झौताको म्माद सककएऩनन चीनरे ऋण निीकयण नगयेको सहामक प्रिन्धक 

ज्माख्िारे फताउनुबमो । ६० भेगािाट ऺभता यहेको उक्ट्त आमोजनाभा चचननमाॉ गेजुिा गुय्ऩरे ननभााणको काभ 

गरययहेको छ । 
बूकम्ऩ अनघ समौं काभदाय यहेकोभा आमोजनास्थरभा अढहरे सीभभत काभदाय भात्र छन ्। केही ढदनदेझख चचननमा 
ठेकेदायरे विद्मुत गहृको काभ गरययहेका छन ्। अढहरे ५४ चचननमाॉ य ५६ जना नेऩारी काभदाय आमोजनास्थरभा 
कामायत यहेका छन ्। 
उनीहरुरे आगाभी अगष्टदेझख आमोजना ननभााणको काभ नतब्र गनतभा अनघ फढाउनका राचग बूकम्ऩरे ऺनत 

ऩुयम्ाएका सॊयचना य उऩकयण ऩूिाित ्अिस्थाभा पकााउन ेकाभ गरययहेको आमोजनारे जनाएको छ । कुर ११ अिा 
रुऩैमा ननभााण रागत यहेको सो आमोजना विनासकायी बूकम्ऩरे ननभााणस्थरभा विभबन्न उऩकयण तथा सॊयचनाभा 
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व्माऩक ऺनत ऩुगेऩनछ नुिाकोट य यसुिाको भसभानाभा ननभााणाचधन ६० भेगािाट ऺभताको भाचथल्रो बत्रशूरी चि ए 

आमोजनाको काभ राभो सभमसम्भ ठप्ऩ हुन ऩुगेको चथमो । 
भहाबूकम्ऩको कायण सो आमोजनाभा २५ कयोड रुऩैमा बन्दा फढीको ऺनत ऩुगेको चथमो । नुिाकोटको भनकाभना य 

यसुिाको डाडागाउॉ  ऺेत्र ननभााणस्थर यहेको फहुचचचात सो आमोजनाको काभ विद्मुत गहृ तथा प्रशायण राइन 

ननभााण गरय दईु तहभा ननभााण बइयहेको आमोजनाका सहामक प्रभुख अजम्िकेश झारे जानकायी ढदनुबमो । 
उहाॉरे आमोजनाको राचग चायहजाय ६ सम भभटय राभो सुरुङभध्मे दईु सम सात भभटय भात्र खन्न फाॉकी यहेको 
फताउनुबमो । गत सन ्२०११ भ े१ देझख ननभााण सुरु बएको सो आमोजना आगाभी सन ्२०१९ अवप्ररसम्भभा 
ननभााण सम्ऩन्न गरयसक्ट्न ुऩन ेम्माद यहेको छ । 
सो आमोजनाको ननभााण अिचध ऩढहरे तीन िषा यहेकोभा दईु ऩटक ननभााण अिचध थऩ बइसकेको छ । विनासकायी 
बुकम्ऩ, विविध सभस्मा तथा अियोधका कायण आमोजनारे ननधाारयत सभमािचध भबत्र काभ सक्ट्न नऩाएको 
ननभााण ऩऺरे जनाएको छ । आमोजनाको ऩढहरे २६ भढहना य ऩनछ ३४ भढहना ननभााण अिचध थऩ गरयएको हो । 
आमोजना ऩढहरे सन ्२०१६ जुन ३० तारयखसम्भ सम्ऩन्न गनुा ऩन ेरक्ष्म यहेको चथमो । तय, अफ आमोजना दईु 

िषाभबत्र ननभााण सम्ऩन्न गनुा ऩन ेसभमािचध यहेको छ । हार बुभभगत विद्मुत गहृभा सॊयचनाका राचग खन्ने कामा 
बइयहेको छ । ऩढहरे कुर ८९ भभभरमन अभेरयकी डरय अथाात ्आठ अफा नेऩारी रुऩैमाभा ननभााण रागत यहेकोभा 
हार रागत फढेय ११ अफा ऩुगेको छ ।  
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अऩय म्माग्दी १ ननभााण हुन े

धौराचगरय ढहभारफाट फग्दै आएको म्माग्दी खोराभा ५३.३ भेगािाटको अऩय म्माग्दी १ जरविद्मुत ्आमोजना 
ननभााण हुन ेबएको छ । विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेकम्ऩनी ढहभारमन इन्राजस्टच्मुट पन्ड भरभभटेडरे ‘यन अप ढद 

रयबय’ भा आधारयत आमोजना बएको जनाइएको छ ।  
धौराचगरय गाउॉऩाभरका ३ को भुदी य म्माग्दी खोरा दोबानफाट ऩानीराई ५.६ ककभभ राभो टनेरफाट तर 

भयाङखोरा छेउभा झायेय विद्मुत ्उत्ऩादन हुनेछ । आमोजनारे शननफाय प्रबावित ऺेत्र धौराचगरय 

गाउॉऩाभरका ३, ४ ६ य ७ य भाभरका गाऩाराई सभेट्ने गयी सािाजननक सुनुिाइ गयेको छ । 
‗आमोजनारे िाताियणीम प्रबाि भूल्माॊकनका राचग काभ थारेको छ । त्मसैरे हाभीरे ऩनन आमोजना 
ननभााणभा अनुकूर हुन ेगयी सॊमोजन गयेका छौं,‘ धौराचगरय गाऩा प्रभुख थभसया ऩुनरे बननन,् 

‗आमोजनारे ऩनन ऐनकानुन य सक्ट्नेजनत स्थानीमका जामज भाग सम्फोधन गन ेय स्थानीमरे नाजामज 

य ऩटकऩटक भाग नयाख्न ेसहभनत गयेका छौं ।‘ 
जजल्राको ऩजश्चभी बेगको बौगोभरक रूऩभा सफैबन्दा ठूरो य दगुाभ धौराचगरय गाऩाभा १० िटा 
आमोजनारे विद्मुत ्सिे राइसेन्स भरएका छन ्। अऩय म्माग्दी य दयखोरा आमोजनारे उत्ऩादन अनुभनत 

ऩाइसकेका छन ्। फाॉकीका प्रकक्रमाभा छन ्। आमोजनारे िाताियणीम प्रबाि भूल्माॊकनको काभसॉगै 
प्रिेशभागा ऩनन ननभााण गरययहेको छ । 
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फूढीगण्डकीराई एक िर्ाभा ९ अफा २६ कयोड 

याजु चौधयी 
इन्धनभा रगाइएको कयफाट फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजनाका राचग एक िषाभ ैअफा २६ कयोड रुऩैमाॉेॉ 
सॊकरन बएको छ । फूढीगण्डकी फनाउन बन्दै सयकायरे २०७२ जेठफाट कय रगाउन थारको हो । चारु 
आचथाक िषाको फजेट गत िषा जेठ १५ भा सािाजननक गदै प्रनतभरटय ५ रुऩैमाॉ असुर गने घोषणा सयकायरे 

गयेको चथमो । कयफाट सॊकरन बएको यकभ आमोजनाभा खचा गन ेफजेटभा उल्रेख चथमो  
आमर ननगभका ननभभत्त नामफ कामाकायी ननदेशक नागेन्र साहका अनुसाय आमात गयेको ऩेरोभरमभ ऩदाथाभा ५ 

रुऩैमाॉ ऩूिााधाय कय राग्छ । सोहीअनुसाय उक्ट्त ९ अफा २६ कयोड सॊकरन बएको उनरे फताए । ‘सयकायको 
ननणामअनुसाय बन्साय विन्दभु ैप्रनतभरटय ५ रुऩैमाॉका दयरे ऩूिााधाय कय रगाइन्छ,’ उनरे बन े। ननगभरे ऩेरोर, 

डडजेर, हिाई इन्धन (आन्तरयक य अन्तयााजष्रम) भा ऩूिााधाय कय रगाएको छ । भढटतेर य एरऩी ग्मासभा बन ेशुल्क 

उठाउॉ दैन । तत्कारीन अथाभन्त्री विष्णु ऩौडरेरे उऩबोक्ट्ताराई अनतरयक्ट्त बाय नऩन ेगयी बन्साय विन्दभुै ऩूिााधाय 

कय रगाउन ेबनेका चथए । सोहीअनुसाय फजेट बाषणको बोभरऩल्ट (जेठ १६ गत)े देझख यकभ सॊकरन गदै आएको हो 
।  
साहका अनुसाय आचथाक िषा ०७३ जेठ य असायभा १ अफा १६ कयोड रुऩैमाॉ सॊकरन बएको चथमो । त्मसऩनछ 

चारु आचथाक िषाभा ८ अफा १० कयोड रुऩैमाॉ सॊकरन बएको चथमो । ‗औसतभा भाभसक ८० कयोड रुऩैमाॉको 
दयरे सॊकरन बएको छ,‘ उनरे बने । बाय नऩन ेबननए ऩनन बन्साय विन्दभुै प्रनतभरटय ५ रुऩैमाॉ जोडडएय 

खरुा बफक्री भूल्म तम गरयन्छ । बायतीम आमर ननगभ (आईओसी) रे ऩठाएको भूल्मसूची (१ य १५ 

तारयखभा ऩठाउॉछ) अनुसाय इन्धनको भूल्म सभामोजन बएऩनछ उऩबोक्ट्ताफाट असुल्न थारेको हो ।  
सयकायरे फूढीगण्डकीको नाभभा बन्साय शुल्क उठाए ऩनन सम्फजन्धत ऺेत्रभा खचा हुन सकेको छैन । 
‗फूढीगण्डकीको नाभभा उऩबोक्ट्ताराई बाय थवऩमो । तय, उठाइएको यकभ सम्फजन्धत ऺेत्रभा खचा नगयी 
स्थानीम तहभा वितयण बएको छ,‘ ननगभका ती अचधकायीरे बने ।  
सफैबन्दा फढी इन्धन यक्ट्सौर नाकाफाट आमात हुन्छ । यक्ट्सौर नाकाफाट भात्रै करयफ ६० प्रनतशत इन्धन 

भबबत्रने ननगभका बफक्री वितयण विबाग ननदेशक तथा प्रिक्ट्ता सीतायाभ ऩोखयेररे फताए । ‗ऩूिााधाय कय 

ऩनन सोही नाकाफाट फढी सॊकरन बएको छ,‘ उनरे बने । यक्ट्सौरफाट आमात बएको इन्धन उऩत्मकासॉगै 
अन्म ऺेत्रभा बफक्री हुन्छ ।  
ननगभका अनुसाय सडक कय शीषाकभा ऩनन ३ अफा रुऩैमाॉ सॊकरन बएको छ । सडक भभातको नाभभा 
प्रनतभरटय ऩेरोरभा ४ रुऩैमाॉ य डडजेरभा २ रुऩैमाॉ छुट्माइन्छ । उक्ट्त यकभ ऩनन बन्साय विन्दभुै उठाउने 
गरयएको छ । ग्मास, भढटतेर य हिाई इन्धनभा बन ेसडक भभात शुल्क राग्दैन ।  
मस्तै प्रदषूण शुल्कको नाभभा ऩेरोरफाट ०.५० य डडजेरफाट ०.५० ऩैसा छुट्माइन्छ । एक िषाको अिचधभा 
६५ कयोड रुऩैमाॉ सॊकरन बएको ननभभत्त नामफ कामाकायी ननदेशक साहरे फताए । तय, उक्ट्त शीषाकभा 
उठाइएको यकभ ऩनन प्रमोगविहीन अिस्थाभा यहेको य सयकायी ढुकुटीभा थजन्कएको छ ।  
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 हार ननगभरे आईओसीफाट इन्धन आमात गछा  । यक्ट्सौरभा प्रनतभरटय ऩेरोर ४६ रुऩैमाॉ ८९ ऩैसाभा 
खरयद गछा  । त्मसभा सम्ऩूणा सयकायी याजस्ि करयफ ३६ रुऩैमाॉ ९१ ऩैसा जोडडन्छ । ननगभको ढुिानी बाडा, 
बफभा खचा, प्रशासननक खचा, ऩूिााधाय विकास, ऩेरोभरमभ बफके्रता नापाका राचग छुट्माएय प्रनतभरटय १ 

सम १ रुऩैमाॉ ५० ऩैसाभा उऩबोक्ट्ताराई बफक्री गदै आएको छ ।  
डडजेर ४७ रुऩैमाॉ ०२ ऩैसाभा खरयद गरयन्छ । त्मसभा सयकायी याजस्ि १८ रुऩैमाॉ ८३ ऩैसा जोडडन्छ । 
ढुिानी बाडा, बफभा खचा, प्रशासननक खचा, ऩूिााधाय विकास, ऩेरोभरमभ बफके्रता नापा राचग छुट्माएय 

उऩबोक्ट्ताराई प्रनतभरटय ७७ रुऩैमाॉ ५० ऩैसाभा बफक्री गदै आएको छ । भढटतेर ४५.२९ रुऩैमाॉभा खरयद गयेय 

सम्ऩूणा कय जोडये ७७ रुऩैमाॉ ५० ऩैसाभा बफक्री गछा  । 
ऊजाा भन्त्रारम य गेजुिाफीच एभओमू 
फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना इजन्जननमरयङ प्रोक्ट्मोयभेन्ट, कन्स्रक्ट्सन एन्ड पाइनान्स (ईऩीसीएप) 

भोडरभा ननभााण गना ऊजाा भन्त्रारम य चचननमाॉ कम्ऩनी चाइना गेजुिा िाटय एन्ड ऩािय ग्रुऩ एन्ड कम्ऩनी 
(सीजीजीसी) फीच आइतफाय प्रायजम्बक सम्झौताऩत्र (एभओमू) भा हस्ताऺय बएको छ । 
भजन्त्रऩरयषद्रे फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना ननभााणको जजम्भा ईऩीसीएप भोडरेभा सोझै चचननमाॉ 
सयकायी कम्ऩनी सीजीजीसीराई फनाउन ढदने ननयण्म गयेको चथमो । भजन्त्रऩरयषद्को ननणामअनुसाय 

सीजीजीसीराई फूढीगण्डकी ननभााणको जजम्भा ढदन ऊजाा भन्त्रारमरे चचननमाॉ कम्ऩनीभसत एभओमू 
गयेको हो । 
१२ सम भेगािाट ऺभताको याजष्रम गौयिको आमोजनाराई अगाडड फढाउन सयकायका तपा फाट बएको 
एभओमूभा प्रधानभन्त्री ऩुष्ऩकभर दाहारको उऩजस्थनतभा ऊजााभन्त्री जनादान शभाा य सीजीजीसीका 
प्रनतननचध जेभसमागरे हस्ताऺय गयेका छन ्। हस्ताऺय कामाक्रभभा ऊजाासचचि अनुऩकुभाय उऩाध्माम, 

नेऩारका राचग चचननमाॉ याजदतू मू होङसभेत उऩजस्थत चथए । फूढीगण्डकी आमोजनाको विस्ततृ 

ऩरयमोजना प्रनतिेदन (डीऩीआय) स्िीकृत बइसकेको छ । सीजीजीसीरे साढे २ खफा रुऩैमाॉ रागत राग्न े

अनुभान गरयएको आमोजनाको ननभााणभा सम्ऩूणा रगानी गनेछ । ननभााण सम्ऩन्न बएऩनछ 

सीजीजीसीरे आमोजना सयकायराई हस्तान्तयण गनेछ ।  
सयकायरे फूढीगण्डकीको विद्मुत ्उत्ऩादनफाट हुन ेआम्दानीफाट सीजीजीसीराई िावषाक रूऩभा उसरे 

गयेको रगानी ककस्ताफन्दीभा नतदै जानेछ ।  
ईऩीसीएप भोडरभा अगाडड फढाउन राचगएको मो ऩढहरो आमोजना हो । आमोजनारे चारू आचथाक िषाभा 
१५ अफा रुऩैमाॉ भुआधजा वितयण गने कामाक्रभ छ । इऩीसीएप भोडर बन्नारे इजन्जननमरयङ, खरयद, 

ननभााण य रगानीको जजम्भा ढदने गयी फनाउन ढदने भोडर हो । मो भोडरभा ननभााणकताा आपैं रे रगानी 
जुटाउॉछ । आमोजना ननभााणऩनछ मसको आमफाट नै सीजीजीसीराई नेऩार सयकायरे ऋण नतनेछ ।  
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फूढीगण्डकी ननभााण गना धचननमाॉ कम्ऩनीसॉग सभझदायी 
बीभ गौतभ 
फूढीगण्डकी जराशममुक्ट्त जरविद्मुत ्आमोजना ननभााणका राचग आइतफाय सयकाय य चचननमाॉ 
कम्ऩनीफीच प्रायजम्बक सभझदायी बएको छ । प्रधानभन्त्री ऩुष्ऩकभर दाहार य नेऩारका राचग चचननमाॉ 
याजदतू मु होङको उऩजस्थनतभा आइतफाय प्रधानभन्त्री कामाारमभा ऊजााभन्त्री जनादान शभाा य चाइना 
गेजुिा िाटय एन्ड ऩािय ग्रुऩ कम्ऩनी भरभभटेड (सीजीजीसी)का जेबी झजेजङरे सभझदायीऩत्रभा हस्ताऺय 

गयेका हुन ्। 
भजन्त्रऩरयषद्को जेठ ९ भा फसेको फैठकरे फहुचचचात १२ सम भेगािाटको मो आमोजना ननभााणका राचग 

चचननमाॉ कम्ऩनीसॉग सभझदायी गना स्िीकृनत ढदएको चथमो ।  
ऊजाा भन्त्रारम स्रोतका अनुसाय आमोजना ननभााणको राचग सम्झौताभा नछट्टै हस्ताऺय गरयने तमायी 
बएको छ । 
तत्कार कामामोजना य भागाचचत्र फनाएय अनघ फढ्न ेउल्रेख गरयएको सभझदायीऩत्रभा दईु हप्ताभबत्र 

आमोजना अनघ फढाउनका राचग स्टेमरयङ सभभनत गठन गरयसक्ट्न ेतथा सो सभभनतभा सयकाय य 

कम्ऩनीका ५/५ जना यहन ेउल्रेख गरयएको छ । प्रत्मेक दईु भढहनाभा सभभनतको फैठक फस्ने तथा 
तीन/तीन भढहनाभा नेऩार सयकायराई प्रगनत प्रनतिेदन फुझाउनुऩने ऩनन सभझदायी ऩत्रभा उल्रेख छ । 
सभझदायी ऩत्रभा गेजुिासॉग बएको सझदायी एक/एक फषाभा निीकयण गनुाऩन ेउल्रेख छ । सो प्रायजम्बक 

सभझदायीभा कनत सभमभबत्र जरविद्मुत ्े ् आमोजनाको काभ अनघ फढ्न,े वित्तीम व्मिस्थाऩन 

कढहरेसम्भ गरयसक्ट्न,े आमोजना कढहरे सम्ऩन्न गन,े कनत िषाका राचग चचननमाॉ कम्ऩनीराई ढदने 
रगामत उल्रेख नबए ऩनन सम्झौताभा विस्ततृरुऩभा आउन ेऊजाा भन्त्रारमरे जनाएको छ ।  
नछट्टै सम्झौता हुन े 

अनघ फढाउन स्टेमरयङ सभभनत 

एक िषाभा निीकयण गनुाऩने 
तीन/तीन भढहनाभा प्रगनत प्रनतिेदन 

करयफ २ खफा ५९ अफा रागत अनुभान गरयएको आमोजनाको िावषाक ३ अफा ३८ कयोड मुननट बफजुरीभध्मे 

ढहउॉदमाभभा भात्र १ अफा ४० कयोड मुननट बफजुरी उत्ऩादन गयन् सक्ट्न ेअध्ममनरे देखाएको छ । 
फूढीगण्डकीको फाॉधदेझख ५० ककरोभभटयसम्भको ऺेत्र डुफानभा ऩन ेअध्ममनरे देखाएको छ । 
आमोजनाको राचग गोखाा य धाढदङ जजराभा ५८ हजाय १ सम ५३ योऩनी जग्गा अचधग्रहण गनुाऩनेभा हार 

मसको काभ अनघ फढेको छ ।  गोयखाका २५ गाविस य धाढदङका ११ गाविस डुफान ऩने आमोजनाफाट ३ 

हजाय ५ सम ६० घयधयुी विस्थावऩत हुन ेय उनीहरूराई ऩुनस्र्थाऩना य ऩुनिाास गरयनुऩन ेआमोजनारे 

जनाएको छ । 



सभझदायीऩत्रभा सभमभै जरविद्मुत ्आमोजना ननभााण गने बन्ने उल्रेख गरयएको छ । ऊजाा 
भन्त्रारमका सहसचचि एिॊ प्रिक्ट्ता ढदनेश नघभभयेरे सफ ैप्रकक्रमा ऩूया गयेय सभझदायी गरयएको फताए ।  
इजन्जननमरयङ प्रोक्ट्मोयभेन्ट कन््माक्ट्ट विथ पाइनान्स (इऩीसीएप) भोडरभा ढदन राचगएको 
आमोजनाको वित्तीम व्मिस्थाऩनका राचग चाइना एजक्ट्जभ फैक, चाइना डबेरऩभेन्ट फैक, इन्डजष्रज एण्ड 

कभभसामर फैक अप चाइनाफाट सहुभरमत िा व्माऩरयक ऋण भरने सभझदायीऩत्रभा उल्रेख छ । 
रगानीकताा वित्तीम कम्ऩनीरे आिश्मक ऩयेभा आमोजना कपल्ड भबजजट गना सक्ट्ने ऩनन उल्रेख छ ।  
प्रिद्र्धक कम्ऩनीरे आिश्मक ऩयेभा फूढीगण्डकी आमोजनाको थऩ अध्ममन गनासक्ट्न ेसभेत उल्रेख 

बएको आमोजनाको विस्ततृ ऩरयमोजना प्रनतिेदन (डीऩीआय) तमाय बइसकेको छ । सभझदायीऩत्र 

हस्ताऺय कामाक्रभभा प्रधानभन्त्री दाहाररे नेऩारका राचग फूढीगण्डकी आमोजना भहत्िऩूणा यहेकोरे 

सभमभबत्र ैननभााण बइसक्ट्न ेविश्िास व्मक्ट्त गये ।  
स्िदेशी रगानीभै फूढीगण्डकी फनाउनुऩने बन्दै आिाज उढठयहेकोभा तत्कारीन प्रधानभन्त्री केऩी शभाा 
ओरी य प्रधानभन्त्री ऩुष्ऩकभर दाहारको चीन भ्रभणका क्रभभा चीन सयकायरे फूढीगण्डकी गेजुिाराई 

ढदन अनुयोध गयेको चथमो बने गेजुिारे गत साउनभा ऊजाा भन्त्रारमभा आशमऩत्र ऩेश गयेको चथमो ।  
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अऩय सानीगाडका राधग ऋण सभझदायी ऩत्रभा हस्ताऺय 

फझाङ जजल्राभा ननभााण गरयन रागेको १० दशभरि ७ भेगािाट ऺभताको अऩय सानीगाड हाइड्रो इरेजक्ट्रक 

प्रोजेक्ट्टको ‘पाइनाजन्समर क्ट्रोजय’ सम्ऩन्न बएको छ । फुङ्गर हाइड्रो प्राभररे ननभााण गना रागेको ऩरयमोजनाको 
आइतफाय पाइनाजन्समर क्ट्रोजय सम्ऩन्न बएको हो ।  
ऩरयमोजनाभा भसभबर फैङ्कको नेततृ्िभा नेऩार इन्बेष्टभेण्ट फैङ्क, प्रब ुफैङ्क य रक्ष्भी फैङ्करे ऋण रगानी 
गदैछन ्। भरड फैङ्क भसभबर फैङ्कको तपा फाट प्रभुख कामाकारय अचधकृत गोबफन्द गुरुङ य फुङ्गर हाईड्रो प्राभरको 
तऩाmफाट उभेश शे्रष्ठरे ऋण सभझदायी ऩत्रभा हस्ताऺय गयेका छन ्।  
  

सन ्२०१९ सेप्टेम्फय १५ सम्भभा ननभााण सम्ऩन्न गरयसक्ट्न ेरक्ष्म याझखएको ऩरयमोजनाको कुर रगानी एक अफा 
८१ कयोड ५० राख रुऩैमाॉ यहेको छ । मसभध्मे फैङ्कको ७५ प्रनतशत (रू.एक अफा ३६ कयोड) य ननभााण कम्ऩनीको २५ 

प्रनतशत (रू.४५ कयोड) रगानी हुनेछ । ऩरयमोजनाको रान्सभभशन राइन कम्ऩनीरे आपैं  ननभााण गयेय चभेभरमाभा 
रगेय जोड्न ेबएकोरे रन्सभभशन राइनको कुन ैसभस्मा नयहन ेकम्ऩनीरे फताएको छ । 
ऩरयमोजनाका रगानीकतााहरुभा उभेश शे्रष्ठ, भशिप्रसाद नघभभये, खगेश्िय फोहोया, तीथा चटौत, याजेश शे्रष्ठ य बफयेन्र 

भल्र भुख्म रगानीकताा यहेका छन ्। ऩरयमोजनाको साइडको काभ शुरु बइसकेको य कन्स्रक्ट्सनको काभ ऩनन 

नछट्टै शुरु हुन ेकम्ऩनीरे जानकायी गयाएको छ । ऩरयमोजनाको डडजाइन एञ्जर इजञ्जननमरयङ कन्सल्टेन्सीरे 

गयेको हो । 
मो सभूहरे फझाङभ ैकारङ्गा हाइड्रो इरेजक्ट्रक प्रोजेक्ट्ट (१५ दशभरि ३३ भेगािाट) य अऩय कारङ्गा हाइड्रो 
इरेजक्ट्रक प्रोजेक्ट्ट (३८ दशभरि ४६ भेगािाट) ननभााण गरययहेको छ । तीनओटा ऩरयमोजनाभा कुर रगानी कयीि 

११ अफा रुऩैमाॉ हुन ेकम्ऩनीरे फताएको छ । मसभा आठ अफा फैङ्क य फाॉकी ननभााण कम्ऩनीको रगानी हुनेछ । 
तीनओटा ऩरयमोजनाभा १५ फैङ्क आिद्ध यहेका छन ्। 
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‘ऊजाा ऺेत्रभा उल्रेख्म प्रगनत’ 

ऊजाा भन्त्रारमरे ऩनछल्रो दस भढहनाभा विद्मुत्बाय कटौतीको अन्त्म, भहŒिऩूणा जरविद्मुत ्आमोजनाको 
सुरुिातरगामत भहŒिऩूणा उऩरजधध बएको जजककय गयेको छ । 
ऊजाा भन्त्रारमभा आइतफाय आमोजजत ‗धन्मिाद कामाक्रभ‘ राई सम्फोधन गदै ऊजााभन्त्री जनादान शभाारे तीव्र 

इच्छाशजक्ट्त, प्रमास, मोजनाफद्ध खटाइफाट उऩरजधध प्राप्त हुन ेकुया स्थावऩत बएको य भुरुकभा सकायात्भक 

सोचको विकास बएको फताएका हुन । ‗नेऩारको ऩानी जनताको ऩानी‘ एिॊ ‗उज्मारो नेऩार अभबमान‘ सढहत ३७ 

फुॉदे कामामोजनाका साथ भन्त्रारमरे प्रबािकायी रूऩभा अभबमान अगाडड फढाइएको जानकायी ढदॉदै भन्त्री शभाारे 

रूऩान्तयण हाम्र ैऩाराभा सम्बि छ बन्न ेऩनन स्थावऩत गरयएको उल्रेख गये । 
आगाभी सात िषाभबत्र कुर १७ हजाय भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेगयी जराशम, अधाजराशम एिॊ नदीप्रिाहभा 
आधारयत जरविद्मुत ्आमोजना अगाडड फढाइएको, ऊजाा ऺेत्रको विकासभा सॊस्थागत एिॊ नीनतगत सुधाय गरयएको 
य सफैबन्दा भहŒिऩूणा काभका रूऩभा त विद्मुत्बाय कटौतीको अन्त्म गयेय भुरुकको आचथाक सभदृ्चध २५ िषाऩनछ 

६ दशभि ९४ प्रनतशतभा ऩ¥ुमाएको जानकायी ढदए । 
गत साउन २० भा गठन बएको ऩुष्ऩकभर दाहार नेततृ्िको सयकायभा ऊजाा भन्त्रारमको कामाबाय सम्हारेऩनछ 

विद्मुत ्उत्ऩादन कम्ऩनी, फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्विकास कम्ऩनी स्थाऩानको चयणभा यहेको ऊजााभन्त्री शभाारे 

फताए । 
त्मस्त,ै नरभसॊगगाड जरविद्मुत ्विकास कम्ऩनी, जगदलु्रा जरविद्मुत ्आमोजना कोरयमाभा यहेका नेऩारी 
सभेतको रगानीभा ननभााण प्रकक्रमा अगाडड फढाइएको जानकायी ढदॉदै उनरे चग्रड कम्ऩनी, विद्मुत ्चहुािट तथा 
ननमन्त्रण कामादररे ऩनछल्रो सात भढहनाभा चाय प्रनतशतबन्दा फढी चहुािट ननमन्त्रण गना सपर बएको उल्रेख 

गये । 
विद्मुत ्व्माऩाय इजन्जननमरयङ, भाचथल्रो अरुण, दधूकोसी, ताभाकोसी ऩाॉचौं, याहुघाट, उत्तयगॊगा य आॉधीखोरा 
जरविद्मुत ्कम्ऩनी स्थाऩना बई काभ सुरु बइसकेको जानकायी भन्त्री शभाारे फताए । त्मस्त,ै कभाचायीको 
रगानीभा िेतान कणाारी जरविद्मुत ्आमोजना अगाडड फढाइएको, प्रसायण राइन ननभााणभा यहेका दजानौं सभस्मा 
हर गयी ननभााणको क्रभभा अगाडड फढेको तथा नतरा जरविद्मुत्भा कणाारी आमोजनाभा प्रत्मेक घयऩरयिायरे १–१ 

राख सेमय रगानी गना ऩाउन ेव्मिस्था गरयएको स्ऩष्ट ऩाये । 
त्मस्त,ै विद्मुत ्खरयद सम्झौताराई सयर, सहज एिॊ नछटोछरयतो य ऩायदशॉ फनाइएको जानकायी ढदॉदै ऊजााभन्त्री 
शभाारे ‗रेऊ िा देऊ‘ प्रािधान याखेय सम्झौता गन ेव्मिस्था गरयएको, भूल्म अभबिदृ्चध कय छुट एिॊ अन्म छुट 

ढदनेफाये प्रकक्रमा अगाडड फढाएको फताए । 
कामाक्रभभा ऊजाा सचचि अनुऩकुभाय उऩाध्माम रगामतका उच्चऩदस्थ कभाचायी, जर तथा ऊजाा आमोगका 
सचचिरगामतका कभाचायी, नेऩार विद्मुत ्प्राचधकयणका कामाकायी ननदेशक एिॊ िरयष्ठ कभाचायीरे जनादान शभाा 
नेततृ्िको कामाकारभा भहŒिऩूणा उऩरजधध बएको य कभाचायीको भनोफर उच्च बएको बन्दै धन्मिाद ढदए । 
भन्त्री शभाारे देश य जनताराई केन्रभा याखेय काभ गरयएकारे भुरुकभा केही हुन्छ, सभदृ्चध हाम्र ैऩाराभा सम्बि छ 

बन्न ेस्थावऩत बएको बन्दै सफ ैकभाचायीराई धन्मिाद ढदए । 
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तोककएको सभमबन्दा तीन भहीना ऩदहरे भाधथल्रो ताभाकोसी सम्ऩन्न गये एक अफा 
ऩुयस्काय ददइने 
ऊजााभन्त्री जनादान शभाारे तोककएको सभमबन्दा तीन भहीना ऩढहरे भाचथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजना 
सम्ऩन्न गये रू. एक अफा फयाफयको ऩुयस्काय ढदने घोषणा गयेका छन ्। प्रधानभन्त्री ऩुष्ऩकभर दाहार, ऊजााभन्त्री 
जनादान शभाारे नेऩार विद्मुत ्प्राचधकयणका कामाकायी ननदेशक कुरभान नघभसङ य आमोजना प्रभुखराई ननयन्तय 

रुऩभा सचते गयाउॉ दै आमोजना तोककएको सभमभा ऩूया गना ननदेशन ढदॉदै आएको सन्दबाभा सो धायणा सािाजननक 

बएको हो । 
आइतिाय याजधानीभा आमोजजत एक कामाक्रभभा ऊजााभन्त्री शभाारे भुरुकको जरविद्मुत ्ऺेत्रभा भाचथल्रो 
ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजना एउटा भहत्िऩूणा ऩरयमोजना बएकारे सयकायरे विशषे ध्मान ढदएको स्ऩष्ट ऩाये । 
भन्त्री शभाारे बन,े ‗भेयो एिभ ्सयकायको तपा फाट गनुाऩन ेसफ ैप्रकायको सहमोग उऩरधध गयाउॉ छु, सहजीकयण गछुा  
। तय आमोजना तोककएको सभमबन्दा तीन भहीना ऩढहरे सम्ऩन्न हुनुऩछा  । आमोजनाराई रू. एक अफा ऩुयस्कायको 
व्मिस्था गरयन्छ ।‘ 
विसॊ २०७५ असायभा सो आमोजनाको ऩढहरो मूननट सञ्चारनभा ल्माउन ेतमायी बइयहेको फेरा सो सभमबन्दा तीन 

भहीना ऩढहरे सम्ऩन्न गये आकषाक ऩुयस्कायको व्मिस्था गरयन ेऊजााभन्त्री शभााको बनाइ चथमो । स्िदेशी रगानी 
य सीऩभा अगाडड फढेको आमोजनाको कुर ऺभता ४५६ भेगािाट यहेको छ । आमोजनाको हार कयीफ ९० प्रनतशत 

काभ सम्ऩन्न बइसकेको छ । कुर आठ ककरोभभटय राभो सुरुङभध्मे ८ सम भभटय भात्र ैफाॉकी यहेको छ । फाॉध तथा 
अन्म बौनतक सॊयचना ननभााणको प्रकक्रमा अजन्तभ चयणभा ऩुगेको छ । 
भाचथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजना ननभााण सम्ऩन्न बएऩनछ िषाात्को सभमभा बायतफाट विद्मुत ्आमात 

गनुाऩन ेफाध्मात्भक अिस्थाको अन्त्म हुनेछ । आमोजनाको कुर रागत रू. ३५ अफा २९ कयोड बए ऩनन बूकम्ऩ य 

नाकाफन्दी तथा अन्म कायणरे गदाा फढेय रू. ४१ अयफ् ७८ कयोड ऩुग्न ेअनुभान गरयएको छ । यासस 
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फुढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना् ननभााणसम्फन्धी सभझदायीऩत्रभा हस्ताऺय 

जराशममुक्ट्त फुढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना ननभााणसम्फन्धी सभझदायीऩत्रभा नेऩार सयकाय य चीनको चाइना 
गेजुिा िाटय एन्ड ऩािय गुय्ऩ कम्ऩनी भरभभटेड (भसजजजजसी)फीच हस्ताऺय बएको छ । आइतफाय प्रधानभन्त्री 
ऩुष्ऩकभर दाहार ‘प्रचण्ड’को उऩजस्थनतभा ऊजााभन्त्री जनादान शभाा य (भसजजजजसी) प्रनतननचध भरउ जेभसमाङरे 

सभझदायीऩत्रभा हस्ताऺय गयेका हुन ्। प्रधानभन्त्रीननिास फारुिाटायभा आमोजजत कामाक्रभभा प्रधानभन्त्री प्रचण्डरे 

नेऩारका राचग १२ सम भेगािाट ऺभताको फूढीगण्डकी आमोजना भहत्िऩूणा यहेको य तोकएको सभमभबत्र ै

गुणस्तयीम ढॊगरे ननभााण हुन ेविश्िास व्मक्ट्त गये । 
सभझदायीऩत्रभा हस्ताऺय अिसयभा नेऩारजस्थत चचननमाॉ याजदतू म ुहोङ, ऊजाा भन्त्रारमका सचचि अनुऩकुभाय 

उऩाध्मामरगामतका प्रनतननचधहरू उऩजस्थत चथए । मसअनघ मही जेठ ९ गतेको भजन्त्रऩरयषद् फैठकरे फूढीगण्डकी 
जरविद्मुत आमोजना ननभााणको जजम्भा भसजजजजसीराई ढदन ेननणाम गयेको चथमो । 
त्मसिेरा भजन्त्रऩरयषद्रे फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना इजन्जननमरयङ, प्रोक्ट्मोयभेन्ट, कन्स्रक्ट्सन एन्ड 

पाइनाजन्सङ (इवऩभसएप) भोडरभा अनघ फढाउन चचननमाॉ कम्ऩनी चाइना गेजुिा ग्रुऩ कम्ऩनी (भसजजजजसी)सॉग 

िाताा गना ऊजाा भन्त्रारमराई सैद्धाजन्तक सहभनत ढदएको चथमो । 
कम्ऩनीसॉग बएको सभझदायीअनुसाय आमोजनाका राचग आिश्मक वित्तीम स्रोत भसजजजजसीरे नै जुटाउनेछ । 
उसरे नेऩार सयकायको सताफभोजजभ चचननमाॉ एजक्ट्जभ फैंक, चाइना डबेरऩभेन्ट फैंक, इन्डजस्रमर एन्ड कभभसामर 

फैंक अप चाइनारगामतफाट स्रोत जुटाउन ेजनाएको छ । आमोजनाभा सम्ऩूणा खचा भसजजजजसीरे जुटाउने य त्मसभा 
नेऩार सयकायको कुन ैदानमत्ि नहुन ेसभझदायीभा उल्रेख छ । 
रान्सेरी कम्ऩनी राक्ट्टिेररे मो आमोजनाको विस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन तमाय गयेको चथमो । त्मसअनुसाय 
मसको रागत २ खफा ६० अफा रुऩैमाॉ राग्नेछ । 
इवऩसी एन्ड एप भोडर के हो ? 

इवऩसी एन्ड एप भोडरअनुसाय ननभााता कम्ऩनीरे सयकायको तपा फाट आमोजनाको वित्तीम व्मिस्थाऩन गनेछ । 
सम्झौताभा ऩरयबावषत गरयएअनुसाय ननभााण कम्ऩनीरे आमोजनाको डडजाइन, खरयद (ठेक्ट्का), ननभााण य रगानी 
गनेछ । य, आमोजना तोककएको रागत य सभमभा सम्ऩन्न गन ेदानमत्ि ऩनन ननभााण कम्ऩनीकै हुनेछ । 
सम्झौताअनुसाय भसजजजजसीरे चचननमाॉ फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाहरूफाट सहुभरमतऩूणा ऋण, व्मािसानमक ऋण 

अन्म कुन ैभाध्मभफाट स्रोत जुटाउनेछ । ठेक्ट्कारगामत सम्ऩूणा ननभााणको जजम्भा ऩनन कम्ऩनीकै हुनेछ । 
सॊमुक्त सञ्चारन ससभनत 

आमोजना ननभााणको काभराई सहजीकयण गना दईु साताभबत्र एउटा सञ्चारन सभभनत (जस्टरयङ कभभटी) गठन 

गरयन ेऩनन सम्झौताभा उल्रेख छ । सभभनतभा नेऩार सयकाय य भसजजजजसीका ५–५ जना प्रनतननचध हुनेछन ्। 
आिश्मक ऩयेको खण्डभा विऻहरूराई सभेत सभभनतभा याख्न सककन ेसम्झौताभा उल्रेख छ । सभभनतरे 

सभझदायीको कामाान्िमनको सुननजश्चता गनुाका अनतरयक्ट्त आमोजनाको कामाान्िमन, वित्तीम व्मिस्थाऩन तथा 
रगानी सॊयचनाको विषमभा काभ गनेछ । सभभनतको फैठक दईु भढहनाको एकऩटक फस्न ेसभझदायीऩत्रभा उल्रेख 

छ । 
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ताभाकोसी नछटो सम्ऩन्न गये १ अफा 
काठभाडौं÷ ऊजााभन्त्री जनादान शभाारे भाचथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्े  ्आमोजना तोककएको सभमबन्दा ३ 

भढहनाअनघ सम्ऩन्न गये ननभााण कम्ऩनीराई १ अफा रुऩैमा― ऩुयस्काय ढदन ेघोषणा गयेका छन ्। आइतफाय 
भन्त्रारमभा आफ्नो कामाकारभा बएको कामाप्रगनतफाये जानकायी ढदने क्रभभा उनरे उक्ट्त घोषणा गयेका हुन ्। 
आमोजनाभा भसभबर ठेकेदायभा चीनको भसनो हाइड्रो कऩोयेसन, हाइड्रोभेकाननकर उऩकयण आऩूनता बायतको 
टेक्ट्सम्माक भरभभटेड, इरेक्ट्रोभेकाननकर उऩकयणभा अजस्रमाको एजन्ड्रज हाइड्रो य प्रसायणराइन ननभााणभा 
बायतको केइसी इन्टयनेसनर यहेका छन ्। 

आमोजना ननधाारयत सभमबन्दा अगाडड सम्ऩन्न गना आिश्मक ऩन ेसफ ैव्मिस्था गना भन्त्रारम तमाय यहेको तय 

आमोजना ३ भढहनाऩढहरे न ैसम्ऩन्न गनुाऩन ेभन्त्री शभााको बनाइ छ । ‗तोककएको सभमबन्दा ऩढहरे न ैभैरे 

गनुाऩन ेकाभ ऩूया गनेछु,‘ उनरे बन े। अढहरेसम्भ आमोजनाको करयफ ९० प्रनतशत काभ सम्ऩन्न बएको छ । 
आमोजना ०७५ असायभा सुरुिाती उत्ऩादन थाल्न ेय सोही िषाको भॊभसयसम्भ ऩूणा रूऩरे उत्ऩादन थाल्न े

कामाताभरका छ । 
आमोजना सञ्चारनभा आएऩनछ बायतफाट िषाात्भा विद्मुत आमात फन्द गना सककने सम्बािना छ । 
आमोजनाफाट िावषाक २ अफा २८ कयोड मुननट बफजुरी उत्ऩादन हुनेछ । आमोजना ननभााणभा अढहरेसम्भ ३३ अफा 
रुऩैमा―बन्दा धेयै खचा बइसकेको छ । आमोजनाको कुर रागत बूकम्ऩ य नाकाफन्दी हुनुऩूिा ३५ अफा २९ कयोड 

रुऩैमा― अनुभान गरयएको बए ऩनन अढहरे विभबन्न कायणरे िदृ्चध बई ४१ अफा ७८ कयोड रुऩैमाॉ ऩुग्न ेअनुभान 

गरयएको छ । 
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फूढीगण्डकी सम्झौता य ऊजााभन्त्रीभाधथ आशङ्का 
दगुाा राभभछान े

कामाबाय सम्हारेदेझख न ैप्राचधकयणभा कभाचायी व्मिस्थाऩन गदै रोडशडेडङ अन्त्म गयेको तथा योककएका 
आमोजनाको शीघ्रताऩूिाक सम्ऩन्न गयेको जस ऩाएका ऊजााभन्त्री जनादान शभाा सयकायफाट फाढहरयन ेक्रभभा बने 
केही दोष खेप्न ऩुगेका छन ्। भजन्त्रऩरयषद्को ननणामविऩयीत जराशममुक्ट्त फूढीगण्डकी  जरविद्मुत ्आमोजना (१ 

हजाय २ सम भेिा) विदेशी कम्ऩनीराई ढदएका कायण आमोजना फेचकेो बन्न ेआयोऩ उनीभाचथ रागेको छ । 
भजन्त्रऩरयषद्रे नीनत य कामाविचध स्िीकृत बएऩनछ भात्र ैउक्त आमोजना वित्तीम फन्दोफस्तीसढहत विदेशी 
कम्ऩनीराई ननभााणका राचग ढदन सककन ेननणाम गयेको चथमो । त्मसका राचग अथा भन्त्रारम य कानून भन्त्रारमको 
सॊमुक्ट्त सहबाचगताभा नीनत तथा कामाविचध फनाउन ेकाभ अनघ फढ्दै चथमो । मसैफीचभा ऊजााभन्त्री शभाारे चचननमाॉ 
कम्ऩनी चाइना गेजुिा ग्रूऩ कम्ऩनी (सीजीजीसी)रे ननभााण गन ेगयी आइतिाय कम्ऩनीसॉग सभझदायी ऩत्र 

(एभओम)ूभा हस्ताऺय गयेका छन ्। इजञ्जनीमरयङ प्रोक्ट्मोयभेण्ट कन्ष्रक्ट्शन एण्ड पाइनान्स (ईऩीसीएप) भोडरभा 
आमोजना ननभााण गना भन्त्री शभाारे उक्ट्त कम्ऩनीसॉग ऊजाा भन्त्रारमका तपा फाट सम्झौता गयेका हुन ्। नीनत तथा 
कामाविचध फनेऩनछ ऩनन भजन्त्रऩरयषद्फाट स्िीकृत बएऩनछ भात्र हुनुऩन ेसम्झौता फीचभैा बएका कायण मस्तो हताय 

गनुाभा भन्त्री शभााको ननढहत स्िाथा यहेको हुनसक्ट्न ेअड्करका कायण उनीभाचथ आयोऩ राग्न ुस्िाबाविकै हो । 
प्रधानभन्त्री ननिास फारुिाटायभा बएको उक्ट्त हस्ताऺयका क्रभभा प्रधानभन्त्री ऩुष्ऩकभर दाहार य ऊजाा 
भन्त्रारमका सचचि अनुऩकुभाय उऩाध्माम साथ ैनेऩारका राचग चचननमाॉ याजदतू मू होङसभेत उऩजस्थत चथमो । १ 

िषाको हुन ेएभओम ूअिचधभबत्र सीजीजीसीरे आमोजनाका राचग आिश्मक वित्तीम व्मिस्थाऩन गनुाऩनेछ । ननभााण 

सम्ऩन्न बएऩनछ कम्ऩनीरे आमोजना नेऩार सयकायराई हस्तान्तयण गन ेसम्झौताभा उल्रेख छ । त्मसऩनछ 

सयकायरे फूढीगण्डकी  आमोजनाको विद्मुत ्उत्ऩादनफाट हुन ेआम्दानीफाट रगानी चकु्ट्ता नबएसम्भ प्रत्मेक िषा 
ककस्ताफन्दीभा सीजीजीसीराई बुक्ट्तानी गदै जान ुस्ऩष्ट व्मिस्था गरयएको छ । 
सयकाय आपैरे फनाउन ेबनी फूढीगण्डकीराई याजष्रम गौयिको आमोजनाभा सूचीकृतसभेत गरयएको चथमो । 
त्मसअनुसाय उक्ट्त आमोजनाका राचग विगत २ िषामता फजेट विननमोजन ऩनन हुॉदै आएको चथमो । आचथाक िषा 
२०७३/७४ को फजेटभा फूढीगण्डकीका राचग रू. ५ अफा ३३ कयोड विननमोजन गरयएको चथमो । आचथाक िषा २०७४/७५ 

को फजेटभा रू. १० अफा १७ कयोड विननमोजन गरयएको छ । मस ढहसाफरे हारसम्भ सयकायद्िाया फूढीगण्डकी का 
राचग बनेय विननमोजजत यकभ रू. १५ अफा ५० कयोड भात्र ऩुगेको छ । 
सयकाय आपैरे फूढीगण्डकी  जरविद्मुत ्आमोजना ननभााण गन ेबनी ऩूिााधाय कयका रूऩभा सिायीसाधनभा खऩत 

हुन ेप्रनतभरटय ऩेरोभरमभफाट रू. ५ छुट्माइॉदै ऩनन आएको चथमो । २०७२ जेठ १६ गतेफाट थाभरएको उक्ट्त यकभ 

सङ्करन हारसम्भ ९ अफा २६ कयोड रुऩैमाॉ ऩुगेको छ । फजेट तथा ऩूिााधाय कय दिु ैजोड्दा २ िषाभा गयी 
फूढीगण्डकी  जरविद्मुत ्आमोजनाका राचग रू. २४ अफा ७६ कयोड विननमोजन बएको छ । मही गनतभा यकभ 

छुट्माउॉ दै जान ेहो बन ेफूढीगण्डकीको ननभााण सम्ऩन्न गना ऩूणा रागत ऩुयम्ाउन सयकायराई कयीफ २० िषा राग्न े

देझखन्छ । यकभको अबािभा आमोजना सम्ऩन्न गना रजम्फन ेसभमरे रागत ऩनन फढाउॉ दै रैजान ेअिस्था हुन्छ । 
तसथा मस्तो अिस्थाभा कक सयकाय आपैरे ऋण िा कुन ैभाध्मभफाट वित्तीम व्मिस्था गना सक्ट्नुऩथ्र्मो कक बन ेकुन ै

ठूरो (विदेशी ?) रगानीकतााराई आमोजना ननभााणको जजम्भा ढदनुऩथ्र्मो । त्मसभध्मे भन्त्री शभाारे दोस्रो विकल्ऩ 



योजेका छन ्। ऩिूायाजनीनतक सहभनतअनुसाय ऩनन मो सयकायको कामाािचध सककएको य प्रधानभन्त्री ऩुष्ऩकभर 

दाहाररे सयकायफाट याजीनाभासभेत ढदइसकेको िताभान जस्थनत हो । नमाॉ सयकाय गठनको सॉघायभा यहेको 
काभचराउ सयकायका भन्त्रीरे याजष्रम गौयिको आमोजना प्रकक्रमा नऩ¥ुमाई हतायभा विदेशी कम्ऩनीराई ढदएका 
कायण भन्त्री शभााको मो कदभराई विशषे आशङ्काऩूणा दृजष्टरे हेरयएको हो । कम्ऩनी नतोककए ऩनन 

फूढीगण्डकी  चचननमाॉ कम्ऩनीराई ननभााणका राचग ढदन ेबन्न ेप्रसङ्ग ऩूिाप्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीको 
कामाकारफाटै उठेको विषम हो । सयकायरे नै फनाउन ेबनी मोजनाभा यहेको आमोजना विदेशी कम्ऩनीराई ढदन ेकुया 
उनतखेयै वििाढदत ऩनन फनेको चथमो । तय, ओरीको कामाकारभा थाती यहेको उक्ट्त प्रसङ्गरे मो सयकायभा ऩनन 

स्थान ऩामो । फूढीगण्डकी  सीजीजीसीराई ढदनुभा प्रधानभन्त्री ऩुष्ऩकभर दाहार स्िमम्को ऩनन इच्छा यहेको 
विश्रेषकहरूको बनाइ छ । सयकाय आपैरे आमोजना ननभााण गन ेऺभता नहुन,ु जरविद्मुत्भा विदेशी रगानी 
आउन ेक्रभ प्राम् ननजष्क्रम अिस्थाभा हुन,ु मस्तो फेराभा वित्तीम व्मिस्थासढहत ननभााणको जजम्भेिायी भरन े

कम्ऩनी आउन ुय सयकायफाट फाढहरयन ेढदन आइसक्ट्नुरे ऩनन प्रधानभन्त्री य ऊजााभन्त्री हतारयए कक बन्न ेएउटा 
अनुभान गना सककन्छ । तय, मढद नीनत तथा कामाविचध फनेको बए तथा भजन्त्रऩरयषद्फाट स्िीकृत बएको बए नमाॉ 
फन्न ेसयकायरे न ैऩनन एभओमूरगामताका फाॉकी काभ अनघ फढाउन सक्ट्थमो । के जसकै राचग भात्र आमोजना 
ननभााण सम्झौता गना हतारयएको हो त ? होइन बने, सीजीजीसी जस्तो विगतभा याम्रो कामाऺ भता प्रस्तुत गना 
नसकेको तथा वििादभा ऩयेको कम्ऩनीराई न ैककन आमोजनाको ननभााणको जजम्भा ढदइमो ? मढद आगाभी फन्न े

सयकायरे सीजीजीसीसॉग सम्झौता गथ्र्मो बन ेउसको कामाकारभबत्रभा कम्ऩनीरे गन ेकाभको रेखाजोखा गन े

नैनतक दानमत्ि ऩनन सयकायसॉग फढी हुन्थमो । साथ ैकम्ऩनीरे याम्रोसॉग काभ नगयेको खण्डभा त्मसका फायेभा 
नागरयक तथा सयोकायिाराहरूरे आरोचना गना य जजम्भेिायी भरन सम्फजन्धत सयकाय तथा जजम्भेिाय भन्त्री 
उऩजस्थत हुन्थे ।  हुन त भन्त्रीरे गयेको सम्झौता बएका कायण भजन्त्रऩरयषद्को स्िीकृनत नबए ऩनन सम्झौत न ै

खायेज हुन ेअिस्था त नहोरा । साथसाथ ैभन्त्रीरे सम्झौता गरयसकेका हुॉदा अफ त्मसको आगाभी जजम्भेिायी तथा 
जिापदेढहता स्ित् ऊजाा भन्त्रारम य फनेय आउन ेनमाॉ फन्न ेऊजााभन्त्रीको नै हुनेछ । 

जेहोस,् चाहे आफ्न ैऩाराभा थऩ एउटा काभ सकौं बन्न ेधायणा बएय होस ्िा कुन ैअबीष्ट ऩूया गना होस,् जाॉदाजाॉदै 

ऊजााभन्त्री जनादान शभाा एउटा आशङ्काको घेयाभा ऩयेय बन ेजाॉदै छन ्। सीजीजीसी कम्ऩनीरे ऩनन 

सम्झौताअनुसाय न ैननभााण सम्ऩन्न गयम्ो बन ेभन्त्रीभाचथ रागेको आयोऩराई झूटा सावित गना सक्ट्छ । त्मसो 
बमो बन ेिताभान ऊजााभन्त्रीको ननणाम सदाका राचग अविस्भयणीम फन्नेछ । 
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जुम्राको कनकासुन्दयी गाउॉऩाभरकाभा यहेको ढहभा जरविद्मुत ्आमोजना तीन िषादेझख अरऩत्र ऩयेको छ । कयोडौं 
रगानीभा फनेको मोजना उऩबोक्ट्ताका कायणरे अरऩत्र ऩयेको हो ।  
आचथाक िषा २०७१/०७२ फाट सञ्चारनभा आएको ३५ ककरोिाटको ढहभा जरविद्मुत ्आमोजना जुम्राको 
कनकासुन्दयी गाउॉऩाभरकाभा यहेका रुड्कु, राय्ाज गोठीगौय, ऩछाईफाडा, बट्टेफाडा, योकाफाडा, भसम्ऩाटीफाडारगामत 

एक दजान फस्तीभा यहेका ६ सम घय धयुीराई रक्षऺत गयी सञ्चारन गरयएको विद्मुत ्आमोजना अढहरे अरऩत्र 

अिस्थाभा छ । 
जरविद्मुत ्आमोजनाका राचग ३ िषा मता १ कयोड ७० राखबन्दा फढी फजेट गरयफी ननिायण कोष, कणाारी योजगाय 

कामाक्रभफाट फजेट विननमोजन बए ऩनन नहय ननभााण अधयुो य उऩकयण पाभरएको स्थानीम िीयजजत योकामारे 

फताए । ―ननभााण कामाभा प्रमोग हुन ेभसभेन्ट सरयमा छड म्माद सककएका छन ।‖ उनरे बन,े ―अन्म साभान ऩनन 

अरऩत्र अिस्थाभा छन ्।‖ 

आमोजनाभा  ४० य ४५ ढदनसम्भ काभ गयेका काभदायरे ज्मारासभेत ऩाएका छैनन ्। प्रनतढदनको ४५५ रुऩैमाॉको 
दयरे ज्मारा ढदन ेबन ेऩनन प्रनतढदनको १५५ रुऩैमाॉबन्दा नऩाएको काभदाय जनकफहादयु शाहीरे फताए । 
“ढदनुऩन ेज्मारा ऩनन हाभीराई ढदइएन ।‖ उनरे बन,े ―ऩैसा कसरे खाए थाहा न ैबएन ।‖ ढहभा जरविद्मुत ्

आमोजनाराई जुम्रा दभरत सेिा सॊघरे सन्चारन गयेऩनछ गरयफी ननिायण कामाक्रभफाट ४९ राख ७० हजाय, 

कणाारी योजगाय कामाक्रभफाट ४३ राख, आयसीसी कुरो फनाउन भसॉचाइ डडभबजन कामाारम जुम्राफाट २ राख, 

कणाारी योजगाय कामाक्रभफाट १६ राख, ननिााचन ऺेत्र ऩूिााधाय विकास कामाक्रभफाट १७ राख विद्मुत ्ननभााणभा 
रगानी गरयएको चथमो । 
विद्मुत ्आमोजनाका राचग स्थानीमफाट ३ सम घयधयुीफाट २/२ हजायका दयरे ६ राख यकभ जम्भा गरयएको आि 

०७३÷०७४ भा कणाारी योजगाय कामाक्रभफाट ४३ राख विननमोजन बएकोभा हारसम्भ कुन ैकाभ नबएको ढहभा 
जरविद्मुत ्आमोजनाका अध्मऺ बीभननचध हभाररे फताए । ―धेयै ठाउॉफाट रगानी बएको छ ।‖ उनरे बन,े ―केही 
काभदायराई सभेत ऩैसा ढदन सकेको छैनौं ।” 
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भाधथल्रो सेती ‘प्माकेज–२’ भा दईु कम्ऩनी 
१ सम ४० भेगािाटको भाचथल्रो सेती जराशम जरविद्मुत आमोजनाको ‘प्माकेज–२’ को ठेक्ट्का प्रकक्रमाभा दईु 

कम्ऩनीरे भात्र प्राविचधक फोरऩत्र ऩेस गयेका छन ्। चीनको भसनो हाइड्रो य इटरीको भसएभसी याबेनारे फोरऩत्र  ऩेस 

गयेका हुन ्। 
ऩूिाभूल्माॊकनभा उक्ट्त दईु कम्ऩनी सढहत बायतको ढहन्दसु्तान कन्सरक्ट्सन कम्ऩनी (एचभससी) छनोट बएका चथए 

। तय, एचभससीरे प्राविचधक ऩेस नगयेको तनहुॉ हाइड्रो ऩािय कम्ऩनीका प्रफन्ध ननदेशक प्रदीऩकुभाय चथकेरे फताए । 
प्माकेज–२ भा सुरुङ, विद्मुतगहृ, हाइड्रो तथा इरेक्ट्रो भेकाननकर ननभााण ऩछा  । ‗दईु कम्ऩनीको प्रस्ताि भूल्माॊकन 

हुन्छ, प्राविचधक तपा  ऩास हुनेको भात्र आचथाक प्रस्ताि खोभरन्छ,‘ चथकेरे फुधफाय ऊजाा खफयसॉग बन,े ‗भूल्माॊकन 

प्रनतिेदन जाऩान अन्तयााजष्रम सहमोग ननमोग (जाइका)भा ऩठाइनेछ ।‘ 
ऩढहरो प्माकेजको प्राविचधक फोरऩत्र मसअनघ न ैखोभरएको चथमो । मसभा ऩनन तीन कम्ऩनीरे भात्र प्रस्ताि ऩेस 

गयेका चथए । ५ कम्ऩनी ऩूिाभूल्माॊकनभा छनोट बए ऩनन बायतको जमप्रकाश, चीनको चाइना गेजुफा ग्रुऩ कऩोयेशन 

य इटरीको भसएभसी याबेना कम्ऩनीरे प्रस्ताि ऩेस गयेका चथए । 
फाॉध, जराशमरगामत भसभबर ननभााणतपा को ऩढहरो प्माकेजभा बायतको एचभससी, भबमतनाभको सोन्दा कम्ऩनी 
‗वप्र–क्ट्िाभरपाइद बए  ऩनन  प्रस्ताि ऩेस गयेनन ्। 

चथकेका अनुसाय आगाभी दईु भढहनाभबत्र दिुै प्माकेजको प्राविचधक फोरऩत्रको प्रस्ताि भूल्माॊकन ऩयूा हुनेछ । 
कम्ऩनीरे २०७४ ऩुसदेझख   आमोजनाको ननभााण सुरु गन ेगयी भूल्माॊकनको काभ टुॊग्माउन ेतमायी गयेको छ । 
कम्ऩनीका अनुसाय दिुै प्माकेजको ठेक्ट्का आगाभी कावत्तक दोस्रो सातासम्भ टुॊग्माइनेछ ।  सेती नदीभा ढुॊगा, फारुिा 
तथा अन्म रेदो (सेडडभेन्ट) को फहाफ अत्माचधक हुन ेहुॉदा िषाको एक ऩटक ४० ढदन आमोजना फन्द गयेय ‗प्रभसङ‘ 

गन ेगयी डडजाइन तमाय बएको छ । 
एभशमारी विकास फैंक  (एडडफी) जाइका य मुयोवऩमन इन्बेष्टभेन्ट फैंक (इआइफी) रे क्रभश् १५ कयोड, १८ कयोड ४० 

राख य साढे ८ कयोड अभेरयकी डरय सहुभरमत ऋण ढदने सम्झौता बएको छ । सयकाय य नेऩार विद्मुत 

प्राचधकयणको ८ कयोड ६० राख डरय रगानी हुनेछ । कुर ५० कयोड ५० राख डरय (करयफ ५२ अफा ३४ कयोड रुऩैमाॉ) 
अनुभान गरयएको छ । 
एडडफीरे ननभााण अिचधसम्भ १ प्रनतशत य त्मसऩनछ १.५ प्रनतशतभा ऋण ढदन सहभनत जनाएको छ बन ेइआइफीरे 

३ प्रनतशतभा ऋण ढदनेछ । ती ननकामसॉग क्रभश् ७ य ५ िषा आमोजना ननभााणको अिचध (ग्रस वऩरयमड) याखी ४० 

िषा न ैऋण नतन ेसभािचध तोककएको छ । जाइकारे ०.००१ प्रनतशत धमाजभा ऋण उऩरधध गयाएको छ । उक्ट्त 

यकभ प्राचधकयणरे ५ प्रनतशत धमाजभा कम्ऩनीभा रगानी गनेछ । 
मो अधाजराशम प्रकृनतको आमोजना हो । कम्ऩनीका अनुसाय ७ दशभरि २६ ककरोभभटय ऺेत्रसम्भ २ सम ९५ 

क्ट्मुबफक भभटय ऩानी सजञ्चत गना सककन्छ बन ेदैननक ६ घन्टासम्भ जराशम बयेय आमोजना चराउन सककन्छ । 
बौगोभरक दृजष्टरे जढटर देझखए ऩनन दक्षऺण एभसमाको नभुना आमोजनाको रुऩभा विकास गन ेगयी प्राचधकयणरे 

प्रकक्रमा अगाडड फढाएको छ । 
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जुम्राको कनकासुन्दयी गाउॉऩाभरकाभा यहेको ढहभा जरविद्मुत ्आमोजना तीन िषादेझख अरऩत्र ऩयेको छ । कयोडौं 
रगानीभा फनेको मोजना उऩबोक्ट्ताका कायणरे अरऩत्र ऩयेको हो ।  
आचथाक िषा २०७१/०७२ फाट सञ्चारनभा आएको ३५ ककरोिाटको ढहभा जरविद्मुत ्आमोजना जुम्राको 
कनकासुन्दयी गाउॉऩाभरकाभा यहेका रुड्कु, राय्ाज गोठीगौय, ऩछाईफाडा, बट्टेफाडा, योकाफाडा, भसम्ऩाटीफाडारगामत 

एक दजान फस्तीभा यहेका ६ सम घय धयुीराई रक्षऺत गयी सञ्चारन गरयएको विद्मुत ्आमोजना अढहरे अरऩत्र 

अिस्थाभा छ । 
जरविद्मुत ्आमोजनाका राचग ३ िषा मता १ कयोड ७० राखबन्दा फढी फजेट गरयफी ननिायण कोष, कणाारी योजगाय 

कामाक्रभफाट फजेट विननमोजन बए ऩनन नहय ननभााण अधयुो य उऩकयण पाभरएको स्थानीम िीयजजत योकामारे 

फताए । ―ननभााण कामाभा प्रमोग हुन ेभसभेन्ट सरयमा छड म्माद सककएका छन ।‖ उनरे बन,े ―अन्म साभान ऩनन 

अरऩत्र अिस्थाभा छन ्।‖ 

आमोजनाभा  ४० य ४५ ढदनसम्भ काभ गयेका काभदायरे ज्मारासभेत ऩाएका छैनन ्। प्रनतढदनको ४५५ रुऩैमाॉको 
दयरे ज्मारा ढदन ेबन ेऩनन प्रनतढदनको १५५ रुऩैमाॉबन्दा नऩाएको काभदाय जनकफहादयु शाहीरे फताए । 
“ढदनुऩन ेज्मारा ऩनन हाभीराई ढदइएन ।‖ उनरे बन,े ―ऩैसा कसरे खाए थाहा न ैबएन ।‖ ढहभा जरविद्मुत ्

आमोजनाराई जुम्रा दभरत सेिा सॊघरे सन्चारन गयेऩनछ गरयफी ननिायण कामाक्रभफाट ४९ राख ७० हजाय, 

कणाारी योजगाय कामाक्रभफाट ४३ राख, आयसीसी कुरो फनाउन भसॉचाइ डडभबजन कामाारम जुम्राफाट २ राख, 

कणाारी योजगाय कामाक्रभफाट १६ राख, ननिााचन ऺेत्र ऩूिााधाय विकास कामाक्रभफाट १७ राख विद्मुत ्ननभााणभा 
रगानी गरयएको चथमो । 
विद्मुत ्आमोजनाका राचग स्थानीमफाट ३ सम घयधयुीफाट २/२ हजायका दयरे ६ राख यकभ जम्भा गरयएको आि 

०७३÷०७४ भा कणाारी योजगाय कामाक्रभफाट ४३ राख विननमोजन बएकोभा हारसम्भ कुन ैकाभ नबएको ढहभा 
जरविद्मुत ्आमोजनाका अध्मऺ बीभननचध हभाररे फताए । ―धेयै ठाउॉफाट रगानी बएको छ ।‖ उनरे बन,े ―केही 
काभदायराई सभेत ऩैसा ढदन सकेको छैनौं ।” 
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भैरुङखोरा जरविद्मुतक्ो सेमय ककन्न स्थानीमभा उत्साह 

चचभरभे जरविद्मुत ्कम्ऩनीफाट विगतभा वितरयत सेमयफाट पाइदा ऩुगेऩनछ भैरुङ जरविद्मुत ्आमोजनाको सेमय 

खरयदका राचग स्थानीम फाभसन्दा उत्साढहत बएका छन।् 
 

सेमयको भहत्ि य पाइदाको विषमभा जानकायी भरएऩनछ स्थानीमिासी भैरुङखोरा जरविद्मुत ्आमोजनाको सेमय 

खरयदका राचग खाता खोल्न ेतथा सेमय पायभ बन ेकामाभा रागेका छन।् भैरुङखोरा जरविद्मुत ्कम्ऩनीरे 

अनतप्रबावित ऩािातीकुण्ड य उत्तयगमाका फाभसन्दाराई एकराख ८४ हजाय ७२ ककत्ता य जजल्राका अन्म ऺेत्रका 
फाभसन्दाका राचग सोही फयाफयको ककत्ता छुट्टमाएको छ। गत जेठ १७ गतेदेझख सेमय बफक्रीको आह्िान गयेऩनछ समेय 

बनेको सङ्ख्मा फढ्दै गएको जनता फैंक धनु्च ेशाखाका प्रभुख सुबाष ऩयाजुरीरे जानकायी ढदए। 
 

धनु्चजेस्थत जनता फैंक, स्मारुफेँसीभा यहेको प्रब ुफैंक, काभरकास्थानजस्थत आइभसएपसी सहकायी य फेत्राितीजस्थत 

ढहभारम फैंकफाट सिासाधायणरे सेमय पायभ बरययहेका छन।् 
५ भेगािाटको भैभरङखोरा जरविद्मुत ्आमोजना भैरुङखोरा दोबानभा सञ्चाभरत छ। 
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आइवऩओत्रफनै एपवऩओ ल्माउॉ दै फुटिर ऩािय कम्ऩनी 
विष्णु फेल्िासे  
फुटिर ऩािय कम्ऩनी भरभभटेड (बफवऩसी) रे साधायण सेमय ननष्कासन (आइवऩओ) जायी नगयी थऩ सािाजननक 

ननष्कासन (एपवऩओ) ल्माउन ेतमायी गयेको छ। बफवऩसीरे भॊगरफाय नेऩार स्टक एक्ट्चने्ज भरभभटेड (नेप्स)े राई ऩत्र 

ऩठाउॉ दै एपवऩओ ननष्कासन गना रागेको जानकायी गयाएको छ। 
बफवऩसीरे ५ सम १८ रुऩैमाॉका दयरे ४० राख ८१ हजाय ककत्ता एपवऩओ ल्माउन रागेको हो। उसरे १ सम रुऩैमाॉ 
अॊककत भूल्मभा ४ सम १८ रुऩैमाॉ थऩ गयी ५ सम १८ रुऩैमाॉका दयरे एपवऩओ ननष्कासन गन ेप्रस्ताि गयेको छ। 
बफवऩसीरेे ेवप्रभभमभ बाउ ऩरयितानसभेत गयेको छ। मसअनघ १ सम रुऩैमाॉ अॊककत भूल्मभा ३ सम ७० रुऩैमाॉ 
वप्रभभमभ जोडये ४ सम ७० रुऩैमाॉभा एपवऩओ ल्माउने तमायी गयेको चथमो। 
बफवऩसी सञ्चारक सभभनतको गत आइतफाय फसेको ३११ औॊ फैठकरे प्रनतककत्ता ५ सम १८ रुऩैमाॉका दयरे एपवऩओ 

ननष्कासन गन ेननणाम गयेको हो। उक्ट्त प्रस्ताि कामाान्िमन गना ननमाभक ननकाम नेऩार चधतोऩत्र फोडाफाट 

अनुभनत भरनुऩन ेहुन्छ। 
बफवऩसीरे एपवऩओ ननष्कासनका राचग चधतोऩत्र फोडाभा ननिेदन ढदएको बए ऩनन स्िीकृनत बन ेढदइनसकेको 
फोडाका प्रिक्ट्ता ननयज चगयीरे फुधफाय नागरयकराई फताए। 'विवऩसीराई एऩवऩओ ननष्कासनका राचग स्िीकृत 

ढदएका छैनौं,' उनरे बने। 
विवऩसीरे एपवऩओ ननष्कासन गना रागेको जानकायी नेप्सेराई भॊगरफाय न ैगयाइसकेको छ। 'कम्ऩनीको २४ औॊ 
िावषाक साधायणसबाफाट ऩारयत ४० राख ८१ हजाय ककत्ता  सेमय एपवऩओभापा त वप्रभभमभ जायी गनाका राचग 

चधतोऩत्र फोडाद्िाया जायी गरयएको नमाॉ ननदेभशका (चधतोऩत्र ननष्कासन तथा फाॉडपाॉट ननदेभशका २०७४) फभोजजभ 

चधतो भूल्माॊकनकतााफाट प्राप्त सम अॊककत भूल्मभा वप्रभभमभ िाऩत ४ सम१८ थऩ गयी जम्भा प्रनतसेमय भूल्म ५ सम 

१८ का दयरे जायी गनाका ननभभत्त चधतोऩत्र फोडाको स्िीकृनतका राचग प्रस्ताि गन ेगयी जेठ २१ गत ेफसेको ३११ आॊे ै

सञ्चारक सभभनतको ननणाम बएको व्महोया जानकायीका राचग अनुयोध गदाछौं,' बफवऩसीरे नेप्सेभा जानकायी 
गयाएको ऩत्रभा उल्रेख छ। 
बफवऩसीरे एपवऩओ ननष्कासन गना रागेको जानकायी ढदएको नेप्सेका प्रिक्ट्ता भुयाहरय ऩयाजुरीरे फताए। 'सेमय 

फजायभा प्रबाि ऩान ेसूचना ढदनुऩन ेकानुनी व्मिस्थाअनुसाय नेप्सेराई जानकायी गयाएको हो,' उनरे बन,े 'के कनत 

भूल्मभा एऩवऩओ ननष्कासन गना ऩाउन ेबन्न ेफायेभा बन ेफोडारे ननणाम गछा।' 
विवऩसीरे आइवऩओ जायी नगयी एपवऩओ ल्माउन रागेकोभा सिात्र वियोध हुॉदै आएको छ। सयकायी स्िाभभत्िभा 
यहेको १० प्रनतशत सेमयभध्मे वप्रभभमभ (१ सम ५१ रुऩैमाॉबन्दा फढी) भा फेचकेोराई न ैसिासाधायणराई सेमय जायी 
गरयएको बन्न थाभरएको छ। तय, त्मसराई आइवऩओ जायी गयेको बन्न नभभल्न ेतका  विऻहरुरे गयेका छन।् 
बफवऩसीरे सिासाधायणराई १५ प्रनतशत य आमोजना प्रबावित स्थानीमराई कम्तीभा १० प्रनतशत सेमय ढदएऩनछ 

भात्र एपवऩओ ननष्कासन गना ऩाउॉछ, अन्मथा ऩाउॉ दैन। आमोजना प्रबावित स्थानीमरे आइवऩओ जायी गना 
फायम्फाय भाग गये ऩनन बफवऩसी बन ेस्थानीमराई सेमय ढदन तमाय छैन। 
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सयकायरे नै (सिासाधायणराई १० प्रनतशत य कभाचायीराई दईु प्रनतशत) १२ प्रनतशत  सेमय वितयण गरयसकेकोरे 

ऩुन् कम्ऩनीरे सिासाधायणराई सेमय जायी गनुा नऩन ेतका  बफवऩसीरे अगाडड सायेको छ। उसरे त्मसैराई आइवऩओ 

जायी गयेको बन्दै आएको छ। 
सुरुभा सयकायको ऩूणा स्िाभभत्िभा स्थाऩना बएको कम्ऩनीको सेमय बफवऩसीराई बफक्री गरयएको चथमो। अढहरे ऩनन 

सयकाय, मुनाइटेड भभसन टु नेऩार, एनआइडडसी डबेरऩभेन्ट फैंक य नेऩार विद्मुत प्राचधकयणको १३ प्रनतशत सेमय 

छ। मसैगयी, बफवऩसीकै स्िाभभत्ि (साॊचग्ररा इनजॉ भरभभटेड, ढटएनके नेऩार य स्ितन्त्र) को ७५ प्रनतशत सेमय य 

सयकायरे सिासाधायणराई वप्रभभमभभा य कभाचायीराई बफक्री गयेको १२ प्रनतशत सेमय छ। 
सयकायफाट सेमय भात्र ककनेकारे ऩनन बफवऩसीरे आइवऩओ जायी गनुा नऩन ेय सयकायरे न ैआइवऩओ जायी गयेको 
जजककय बफवऩसीरे गयेको छ। 
कम्ऩनीको स्थाऩना २०२२ ऩुस १४ गत ेप्राइबेट भरभभटेडका रुऩभा बएको चथमो। मसराई २०४९ सारभा ऩजधरक 

भरभभटेड कम्ऩनीभा ऩरयणत गरयएको चथमो। 
२०५९ सारभा ननजीकयण गयी ननजी, सयकायी, कभाचायी तथा सिासाधायणराई सहबागी गयाई कम्ऩनीराई अगाडड 

फढाइएको चथमो।  
बफवऩसीरे १२ भेगािाटको झझभरुक विद्मुत ्केन्र तथा ९.४ भेगािाटको आॉधीखोरा विद्मुत ्केन्र सञ्चारन 

गरययहेको छ। आफ्न ैवितयण प्रणारीभापा त स्माङ्जा, ऩाल्ऩा, प्मुठान य अघााखाॉची जजल्राभा ५० हजायबन्दा फढी 
ग्राभीण घयधयुीराई विद्मुत ्वितयण गदै आएको छ। 
आमोजना प्रबावित फाभसन्दारे बन ेसेमय ऩाउनुऩन ेभाग गदै आएका छन।् जरविद्मुत आमोजना प्रबावितराई 

कम्तीभा १० प्रनतशत सेमय अननिामा रुऩभा विियण गनुाऩन ेय सिासाधायणराई १५ प्रनतशत सेमय वितयण गनुाऩन े

कानुनी व्मिस्था छ। तय, बफवऩसीरे उक्ट्त सेमय वितयण नगयी एपवऩओ जायी गना रागेको बन्दै स्थानीम 

फाभसन्दारे वियोध गदै आएका छन।् 
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फूढीगण्डकी पकााउन दफाफ ददन्छौं : डा. फाफुयाभ 

-ठेक्ट्काऩट्टा ढदएय ननभााण गनुाऩने फेरभा विदेशीराई ढदइएको आयोऩ 

-व्मजक्ट्त/सयकाय वऩच्छे विकास भोडर ऩरयितान गरयनु नहुन ेबनाइ 

-विचध, प्रकक्रमा तोडडएकारे कभभसनको खेरभा ऩयेय सम्झौता गयेको अनुभान 

-जनदफाफ सजृना गयेय फुढीगण्डकी जोगाउन आह्िान 

-ऩैसा नबएय नबई सही तयीकारे ऩैसा ऩरयचारन गने सोच नहुॉदा देशरे फूढीगण्डकी आमोजना फनाउन 

नसक्ट्न ेबननएको आयोऩ 

-टेण्डय नगयी भसङ्गर विदेशी कम्ऩनीराई ढदनु बनेको आमोजना नफन्न ेअनुभान 

-सीजीजीसीरे सककएको डीऩीआय भाजन्दनॉ बनेभा रागत फढ्ने सम्बािना 
विदेशीराई ननभााणको जजम्भा ढदइएको फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना सयकायको भातहतभा पकााउन 

दफाफ ढदने नमाॉशजक्ट्त ऩाटॊका सॊमोजक डा. फाफुयाभ बट्टयाईरे फताएका छन ्। याजष्रम गौयिको 
आमोजनाभा यहेको आमोजना याष्ररे न ैफनाउनु आिश्मक यहेको बन्दै मसका राचग आफ्नो ऩाटॊरे 

सडकफाट दफाफ ढदने बट्टयाईरे बफहीिाय  आमोजना गयेको ऩत्रकाय सम्भेरनभा जानकायी ढदए । 
‗आिश्मक रगानी देशफाटै जुट्ने अिस्था हुॉदाहुॉदै विदेशीराई आमोजना फनाउन ढदइनु शङ्कास्ऩद छ,‘ 

उनरे बन,े ‗त्मो ऩनन सत्ताफाट ननजस्कसकेको सयकायका भन्त्रीरे भन्त्रारमफाट ऩनन विदा बइसकेऩनछ 

विदेशीराई ढदन ेसम्झौता हुनुरे कतै कभभसनको खेर त होइन बन्ने अनुभान गन ेिाताियण फनाएको छ 

।‘ 
आपू प्रधानभन्त्री हुॉदा याजष्रम गौयिको आमोजनाको सूचीभा याखी विकास सभभनत खडा गयी फूढीगण्डकी 
याज्मरे नै अनघ फढाउने भोडर बट्टयाईरे प्रस्तुत गयेका चथए । ऩनछ विकास सभभनत खायेज गयी कम्ऩनी 
भोडरभा रचगएको उक्ट्त आमोजना कसराई फनाउन ढदने बन्ने भन्त्री ऩरयषद्फाट ननणाम नहुॉदै ननिताभान 

ऊजााभन्त्री जनादान शभाारे सम्झौताऩत्र (एभओम)ूभा हस्ताऺय गयेका चथए । भजन्त्रऩरयषद्रे नीनत य 

कामाविचध स्िीकृत बएऩनछ भात्र ैउक्ट्त आमोजना वित्तीम फन्दोफस्तीसढहत विदेशी कम्ऩनीराई ननभााणका 
राचग ढदन सककने ननणाम गयेको चथमो । नीनत य कामाविचध स्िीकृत बएय नआउॉ दै भन्त्री शभाारे चचननमाॉ 
कम्ऩनी चाइना गेजुिा ग्रुऩ कम्ऩनी (सीजीजीसी)सॉग आमोजना ननभााण गने सम्फन्धभा सम्झौता गयेका 
चथए । 
मही विषमभा शभाारे विचध भभचये गयेको मो ननणाम खायेज गयाउन सफैको साथ य सहमोगको आिश्मकता 
यहेको बट्टयाईरे फताए । फूढीगण्डकीको ननभााण याज्मरे न ैगना सक्ट्न ेहो बन ेबोभरका ढदनभा मसबन्दा 
ठूरा आमोजना ननभााण गन ेआत्भविश्िास ऩराउने नमाॉशजक्ट्तद्िाया बफहीिाय याजधानीभा आमोजजत 

ऩत्रकाय बेटघाटभा फताइमो । ‗२२ भेगािाटको चचभरभेको विकास अनुबिरे ४ सम ५६ भेगािाटको 
भाचथल्रो ताभाकोशी हाभी आपैं रे फनाउने ढहम्भत गना सक्ट्मौं,‘ कामाक्रभभा प्रस्तुत विऻजप्तभा बननएको 



छ, ‗१२ सम भेगािाटको मो आमोजनारे हाभी नेऩारीभा आगाभी ढदनभा १२ हजाय भेगािाटका आमोजना 
ननभााण गने याजष्रम विश्िास जागतृ गन ेचथमो ।‘ 
प्रस्तुत विऻजप्तभा फूढीगण्डकी जसयी सम्झौता गयेय विदेशीराई ढदइमो, त्मसरे गरत प्रकक्रमा य गरत 

नजीय फसाल्ने उल्रेख गरयएको छ । त्मसैगयी, विगतभा प्रस्तुत कामाऺ भतारे  विश्िसनीमताभै प्रश्न 

उठाएको कम्ऩनीराई आमोजना ढदनु कुननमत देझखएको विऻजप्तभा औॊल्माइएको छ । फूढीगण्डकी 
करयडोयराई आचथाक केन्रका रूऩभा विकास गना आमोजना विकास सभभनतराई ढदनुऩन ेबट्टयाईरे फताए 

। त्मसऩनछ फूढीगण्डकी करयडोय विकास प्राचधकयण फनाई त्मसअन्तगात एउटा कम्ऩनी य विभबन्न ४ 

ननदेशनारम खडा गनुाऩने आिश्मकता विऻजप्तभा औॊल्माइएको छ । जसभा कम्ऩनीका रूऩभा 
फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना विकास कम्ऩनी स्थाऩना हुनुऩने बननएको छ । फूढीगण्डकी आमोजना 
ननभााण य सञ्चारनका साथ ैबत्रशूरी य फूढीगण्डकी नदीभा ननभााण गना सककने जरविद्मुत ्

आमोजनाहरूको ऩढहचान, विकास य व्मिस्थाऩन गनुाऩन ेउल्रेख छ । 
त्मस्त,ै ननदेशनारमअन्तगात फूढीगण्डकी करयडोय ऩमाटन विकास ननदेशनाम, िस्ती एिभ ्ऩूिााधाय 

विकास ननदेशनारम, आचथाक विकास ननदेशनारम य जरस्रोत एिभ ्जराधाय विकास ननदेशनारम 

हुनुऩन ेबननएको छ । 
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फुढीगण्डकीभा गरत भनसाम देखखमो – डा बट्टयाई 

नमाॉ शजक्ट्त नेऩाररे याजष्रम गौयिको आमोजनाको रुऩभा यहेका फुढीगण्डकी जरविद्मुत आमोजना 
विकाससम्फन्धी सयकायरे गयेको ननणाम गरत भनसामरे अगाडड फढाइएको आयोऩ रगाएको छ ।  
 

सो ऩाटॊरे आज महाॉ ऩत्रकाय सम्भेरनको आमोजना गयी बफना प्रनतस्ऩधाा चचननमाॉ कम्ऩनीराई फुढीगण्डकी 
आमोजना ढदइएको बन्दै आऩवत्त जनाएको हो ।  
 

सो अफसयभा ऩाटॊका सॊमोजक डा फाफुयाभ बट्टयाईरे ऊजाा भन्त्रारमरे चीनको गेजुिा ग्रुऩ अप कम्ऩनी 
भरभभटेडसॉग हार ैगयेको सभझदायीऩत्र स्थानीम प्रबावितको ढहतभा नयहेको आयोऩ रगाउनुबमो ।  
 

विद्मुतीम रोडसेन्टयहरु काठभाडौँ, ऩोखया, चचतिनजस्ता बफजुरी प्रशस्त खऩत हुन ेस्थानहरुफाट नजजक, 

ऩहुॉचभागा ऩुगेको य प्रशायण राइन छोटो य सहजताका साथ ननभााण हुने स्थानभा यहेको, प्रशस्त जरबण्डाय हुन 

सक्ट्न ेआमोजना सस्तो य सहज रुऩभा फनाउन अन्तयााजष्रम प्रनतस्ऩधाा गयाउनुऩनेभा त्मसो नबएकोभा उहाॉरे 

आऩवत्त जनाउनुबमो ।  
 

जराशममुक्ट्त आमोजना गैयजराशममुक्ट्त आमोजनाबन्दा वित्तीमरुऩभा केही फढी फोझझरा भात्र नबएय मसका 
साभाजजक तथा िाताियणीम ऩऺहरु ऩनन चनुौतीऩूणा हुन ेहुनारे त्मस्ता आमोजनाको ननभााणभा याज्म स्िमभ ्

सकक्रम हुनुऩन ेआिश्मकता सो ऩाटॊरे औल्माएको छ । यासस 
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भादी हाइड्रोरे स्थानीमराई सेमय ददने 
केशिशयण राभभछान े 

कास्कीको भसल्दजुयेभा ननभभात भाचथल्रो भादी हाइड्रो ऩाियका सञ्चारकरे स्थानीमराई सेमय ढदन तमाय यहेको 
फताएका छन ्। 
स्थानीमको भाग बए सॊस्थाऩक य साधायण सेमयफाट ननजश्चत प्रनतशत छुट्माउन तमाय यहेको हाइड्रोका अध्मऺ 

विजम भल्ररे फताए । उक्ट्त हाइड्रोको भुख्म रगानीकताा चचननमाॉ कम्ऩनी िीगजेजअन्तगातको भसडधरु हो । भल्र 

नेऩारी साझदेाय हुन ्। नेऩार य चचननमाॉ दिु ैसयकायहरुसॉग अनुभनत भरएय स्थानीमराई सेमय ढदन आपूहरुरे 

चाहेको भल्ररे फताए । 

२५ भेगािाट ऺभताको भादीभा रक्ष्म गयेबन्दा फढी रगानी बइसकेको जानकायी ऩनन उरे ढदए । साभान्मता 
प्रनतभेगािाट रगानी १५—२० कयोड हुन ेबए ऩनन भादीभा २८ कयोड खचा बएको उनरे फताए । उनकै बनाइ अनुसाय 

७ अफा रुऩैमाॉभा आमोजनाको अढहरेसम्भका काभ सककएका छन ्। भल्रका अनुसाय आमोजना ५ अफा ५८ कयोड 

रुऩैमाॉभा सक्ट्न ेरक्ष्म चथमो । अभेरयकी डरयको भूल्मिदृ्चध हुन,े नेऩारभा बूकम्ऩ जान ुय बायतीम नाकाफन्दीका 
कायण इन्धन अबाि हुन ुरगामत कायण आमोजनाको रागत िदृ्चध बएको भल्ररे जनाए । 
२५ भेगािाट ऺभता बए ऩनन अढहरे १६ देझख १८ भेगािाट उत्ऩादन बइयहेको जानकायी उनरे ढदए । भनसुन सुरु 

बएऩनछ ऩूणा ऺभताभा उत्ऩादन हुन ेउनरे फताए । 
२०६९ ऩसु १३ गत ेननभााण सुरु आमोजनारे ननधाारयत सभमबन्दा ८ भढहरा ढढरा अथाात २०७३ ऩुस १५ गतेफाट 

उत्ऩादन थारेको चथमो । आमोजनाको सुरुङ खन्दा नजजकै ऩटक—ऩटक ऩढहयो गएको चथमो । त्मो य बूकम्ऩ तथा 
नाकाफन्दी रगामत कायण ननधाारयत सभमभा आमोजना ऩूया हुन नसकेको हो । विदेशीको रगानी बए ऩनन मो 
हाइड्रो ऩाियसॉग विद्मुत प्राचधकयणभा नेऩारी रुऩैमाॉभ ैविद्मुत खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) बएको छ । विदेशी 
रगानीका अरु आमोजनारे बन ेअभेरयकी डरयभा ऩीऩीए गयेका छन ्। ऩढहरा २० भेगािाटको सम्बािना देखेय 

त्मनतको ऩीऩीए गयेको आमोजनारे ऩनछ पेरय ५ भेगािाटको सम्झौता थऩेको चथमो । ती दिुैभा ऩीऩीए दय ऩनन पयक 

पयक छ । ५ भेगािाटको िखााभा ४ रुऩैमाॉ ८० ऩैसा य ढहउॉदभा ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसाका दयरे ऩीऩीए बएको छ । 
बफजुरी उत्ऩादन थाभरसकेको बए ऩनन अझै एक िषा ननभााणका काभ बइयहन ेजानकायी उनरे ढदए । ननभााणका 
क्रभभा ५ सम स्थानीमरे काभ ऩाएको य अढहरे कामायतभध्मे ७५ प्रनतशत नेऩारी यहेको उनरे फताए । 
चीनको िीगजेज जरविद्मुत कम्ऩनी अन्तगातको भसडधरु हाइड्रोरे भादीभा रगानी गयेको हो । आमोजनाका 
अऩयेसन म्मानेजय चचननमा नागरयक म ुजाओरे प्रोजेक्ट्टफाट कभाएय फाॉच्न ऩनन भुजस्कर ऩरययहेको फताए । उनरे 

स्थानीमसॉग अनुयोध गये, ‗हाभीराई सास पेन ेसभम ढदनोस ्।‘ 
स्थानीमका थपु्र ैभाग ऩूया गयेको फताउॉ दै भल्ररे विद्मारम, स्िास्थमचौकी, सडक, नारी रगामत ऺेत्रभा रगानी 
गयेको, आभा सभूहहरुराई सहमोग गयेको य उद्मभशीरता विकास गना सहामता ढदएको जानकायी ढदए । 
स्थानीमसॉग २०६९ चतैभा गयेको २३ फुॉदे सम्झौताबन्दा धेयै काभ गरययहेको य कभाइ हुॉदै गएऩनछ थऩ गन े

आश्िासन उनरे ढदए । ‗हाम्रो जवत्तको ऺभताको आमोजनारे हाभीरे जनत सभाजसेिा कत ैगयेको छैन‘, उनरे बन,े 

‗अन्त ऩनन फुझये हे¥मो बन ेथाहा हुन्छ ।‘ भादी नदीभा दाहसॊस्कायका राचग घाट ननभााणभा सघाउन ेय आमोजनाकै 

एउटा गाडी एम्फुरेन्सका रुऩभा प्रमोग हुन ेगयी स्थानीमराई ढदने प्रनतफद्धता भल्ररे व्मक्ट्त गये । 
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भादी जराधाय सयोकाय सभभनतका अध्मऺ तथा ऩाच ेगाविसका ऩूिाअध्मऺ भनफहादयु गुरुङरे देशको आिश्मकता 
जरविद्मुत बएको भानेय सहमोग गयेको फताए । अकाा स्थानीम तथा भादी गाउॉऩाभरकाका िडा नम्फय ७ का 
अध्मऺ रारफहादयु गुरुङरे सहभनत कामाान्िमन बए आपूहरुराई कुन ैगुनासो नहुन ेसुनाए । 
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६ सम २३ भेगािाट जरविद्मुत उत्ऩादनका राधग अनुभनत 

गोऩार छन्त्मार 

जरविद्मुत्को प्रचयु सम्बािना यहेको म्माग्दीभा विभबन्न कम्ऩनीरे ६ सम २३ भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादनका राचग 

अनुभनत भरएका छन ्। ऊजाा भन्त्रारमअन्र्तगत विद्मुत ्विकास विबागफाट कारीगण्डकी, म्माग्दी, याहुघाट य 

मसका सहामक नदीनाराफाट विद्मुत ्उत्ऩादन य अध्ममनका राचग प्रिाद्धकरे अनुभनत भरएका हुन ्। 
विद्मुत ्विकास विबागका उऩभहाननदेशक ऩुरुषोत्तभ आचामारे म्माग्दीभा चाय सम ४३ भेगािाटको अध्ममन 

अनुभनत य एक सम ८० भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादनका राचग अनुभनत ढदइएको जानकायी ढदनुबमो । उहाॉका अनुसाय 

४० भेगािाटको याहुघाट जरविद्मुत ्आमोजनाफाहेक सफ ैननजी ऺेत्ररे अनुभनत भरएका हुन ्। विद्मुत ्प्राचधकयणरे 

ननभााण गन ेयाहुघाट ०७२ सारभा ननभााण सम्ऩन्न हुनुऩन ेबए ऩनन बायतीम ठेकेदाय कम्ऩनी आयबीआयसीएररे 

विभबन्न फहाना देखाउॉ दै काभ सुरु नगयेऩनछ ठेकेदाय कम्ऩनी खायेजी प्रकक्रमाभा जाॉदा अिचध रजम्फएको छ । 
प्राचधकयणरे अढहरे याहुघाटराई कम्ऩनी भोडरेभा सञ्चारनको गहृकामा गरययहेको छ । याहुघाटसॉग ैनायच्माङभा 
४२ भेगािाटको भभरयस्त्रीखोरा य ४ भेगािाटको घरेम्दीखोरा जरविद्मुत ्आमोजनारे बौनतक ऩूिााधाय ननभााण तीव्र 

ऩायेका छन ्। घरेम्दीको ७५ प्रनतशत य भभरयस्त्रीको ४० प्रनतशत ननभााण कामा सम्ऩन्न बइसकेको छ । दिुै 
आमोजनारे आगाभी डढे िषाभबत्र विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म भरएका छन ्। विबागका अनुसाय, जजल्राको यघुगॊगा 
गाउॉऩाभरकाको कुइनेभॊगरे, ऩाखाऩानी य चचभखोरा ऺेत्रभा ननभााण हुन े३७ भेगािाटको याहुघाट-भॊगरे, अन्नऩूणा 
गाउॉऩाभरकाको भशखघाय ऺेत्रभा ८.३ भेगािाटको घायखोरा, ४ भेगािाटको रुप्सेखोरा य ऩजश्चभ ऺेत्रभा २५ 

भेगािाटको दयिाङ म्माग्दी, २० भेगािाटको अऩय म्माग्दी खोरा जरविद्मुत ्आमोजनारे सम्ऩूणा प्रकक्रमा ऩूया गयी 
उत्ऩादन अनुभनत ऩाएका छन ्। 
उत्ऩादन अनुभनत ऩाएका मी आमोजनाभध्मे दयिाङ म्माग्दी, रुप्सेखोरा य घायखोरारे बौनतक ऩूिााधाय ननभााणका 
काभ सुरु गना थारेका छन ्। विबागका अनुसाय, ढहभारम इन्रास्रक्ट्चय कम्ऩनीरे ५३.३ भेगािाटको अऩय 

म्माग्दीखोरा ऩढहरो य ९५ भेगािाटको नतप्ल्माङ-कारीगण्डकी आमोजनाको अध्ममन अनुभनत भरएका छन ्। 
उक्ट्त कम्ऩनीका आमोजना प्रभुख इशा शे्रष्ठरे अऩय म्माग्दीखोराको अध्ममन अनुभनत विबागफाट ८० भेगािाट 

भरए ऩनन उक्ट्त ऺभताभा उत्ऩादन गना नसक्ट्न ेबएकारे ५३ भेगािाट ननधाायण गरयएको फताउनुबमो । ‗अऩय 

म्माग्दी खोराको िाताियणीम अध्ममन प्रनतिेदन तमाय ऩायेका छौं', प्रनतिेदनफाये केही ढदनभै स्थानीमिासीसॉग 

सािाजननक सुनुिाई गनेछौं', शे्रष्ठरे बन्नुबमो, ‗नतप्ल्माङ कारीगण्डकीको ऩनन ईआईए प्रनतिेदन तमाय हुॉदैछ ।' 
नायच्माङभा भाउन्टेन इनजॉरे ६२ भेगािाटको नीरचगरयखोरा, बुरुङतातोऩानी, दाना य नायच्माङ ऺेत्रभ ैहाइड्रो 
सऩोटरे ५३ भेगािाटको भध्मकारीगण्डकी आमोजना, सात भेगािाटको येरेखोरा, भुना, भुदी य भयाङ ऺेत्रभा हाइड्रो 
भबरेजरे ५७ भेगािाटको म्माग्दीखोरा, ४.६ भेगािाटको दयखोरा, ८.२ भेगािाटको कुिनखोराको अध्ममन अनुभनत 

भरएको छ । त्मस्त,ै याहुघाट ऺेत्रभा कुइनेभॉगरे ऺेत्रभ ै२१.३० भेगािाटको ठूरोखोरा, ४.२ भेगािाटको सानोखोरा, 
चचभखोराभा ५.२ भेगािाटको फगयखोराको सभेत अध्ममन अनुभनत जायी बएको विबागरे जनाएको छ । 
कारीगण्डकी करयडोय य याहुघाट ऺेत्रभा ननभााणधीन य ननभााण चयणभा यहेको विद्मुत्राई दाना-खकुोट सफस्टेसन य 

प्रसायण राइन तथा म्माग्दीखोरा ऺेत्रभा उत्ऩादन हुन ेविद्मुत्राई एक सम ३२ केबीए प्रसायण राइनभापा त 

ऩिातको भोदी सफस्टेसन जडान गन ेसयकायी मोजना छ । मही मोजनाअनुरूऩ अढहरे कारीगण्डकी 
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करयडोयअन्तगात दाना य ऩिातको खकुोटभा सफस्टेसन य प्रसायण राइनको काभ बइयहेको छ । ४ भेगािाट घरेम्दी 
हाइड्रोका प्रफन्ध ननदेश प्रभोद शे्रष्ठरे सयकायरे कारीगण्डकी य म्माग्दीखोरा ऺेत्रभा ननभााण हुन ेविद्मुत ्प्रसायण 

राइन ग्मायेन्टी नगयेसम्भ आमोजना सभमभ ैसम्ऩन्न हुन नसक्ट्न ेफताउनबुमो । उहाॉरे बन्नुबमो, ‗अढहरे 

सफस्टेसन य प्रसायणराइनको काभ तीव्र गनतभा अनघ फढेको छ, मसराई सभमभ ैसम्ऩन्न गनुाऩछा , मसरे विद्मुत ्

आमोजनाराई सभमभ ैसम्ऩन्न गना सहमोग ऩुयम्ाउॉछ ।' 
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फूढीगण्डकी प्रबावितराई  भुआब्जा वितयण 

भशि उप्रेती 
१२ सम भेगािाटको फुढीगण्डकी जराशममुक्ट्त आमोजनाफाट डुफानभा ऩनेहरुराई अढहरेसम्भ एक अफा १९ कयोड ३६ 

राख रुवऩमाॉ भुआधजा बफतयण बएको छ । जजल्रा प्रशासन कामाारमफाट प्राप्त तथमाङ्क अनुसाय घ्माल्चोक, 

बुजम्रचोक य दफुाङका डुफान प्रबावितराई सो भुआधजा वितयण गरयएको हो । 
‘अढहरेसम्भ ऩाॉचसम ८३ जनाराई भुआधजा वितयण गरयसककएको छ' प्रभुख जजल्रा अचधकायी जजतेन्र फस्नेतरे 

बन्नुबमो ‗उनीहरुराई कुर एक अफा १९ कयोड ३६ राख ८० हजाय दईुसम ३७ रुवऩमाॉ भुआधजा वितयण बएको छ ।' 
डुफान प्रबावितराई गत पागुनको ११ गतेफाट भुआधजा वितयण सुरु गरयएको हो । ऩढहरो चयणभा जम्भा ३२ 

जनाराई भुआधजा वितयण गरयएको चथमो । 
‘दोस्रो चयणभा एकसम दईु जनाराई, तेस्रो चयणभा ६५ जनाराई, चौथो चयणभा एकसम ४८ य ऩाॉचौं चयणभा दईुसम 

३६ जनाराई भुआधजा फाॉडडएको हो' प्रजजअ फस्नेतरे बन्नुबमो ‗मो क्रभ ननयन्तय चभरयहनेछ ।' चार ुआचथाकफषा 
भबत्र भुआधजा वितयण गनाका राचग गोयखाभा साॉढे दईु अफा य धाढदङका राचग साॉढे दईु अफा रुवऩमाॉ प्राप्त बएको 
चथमो । 
आमोजना ननभााणको राचग ऩेरोरभा प्रनतभरटय ऩाॉच रुऩैमाॉ कय उठाउन ेकाभराई ननयन्तयता ढदएको छ । आमोजना 
ननभााणको राचग चार ुआचथाक िषाफाट सुरु गरयएको ऩेरोरभा रगाइएको कयफाट नौ अफा ५० कयोड रुऩैमाॉ उढठकसेको 
छ । आमोजना ननभााण हुॉदा गोयखा य धाढदङका करयफ ३५ सम घय धयुी ऩूणा रुऩभा विस्थावऩत य ४५ सम घयधयुी 
आॊभशक रुऩभा प्रबावित हुन ेआमोजनाको विस्ततृ अध्ममन प्रनतिेदनभा उल्रेख छ । सयकायरे आचथाक िषा 
२०६९÷७० देझख मो आमोजना ननभााणभा फजेट बफननमोजन गदै आएको हो । 
आगाभी आचथाक िषा ०७४ य ०७५ का राचग सयकायरे १० अफा बफननमोजना गयेको छ । आचथाक िषा ०६९÷७० को 
फजेटभा सयकायरे ५५ राख २५ हजाय रुऩैमाॉ बफननमोजन गयेकोभा त्मसभध्मे ६२.५१ प्रनतशत भात्र ैखचा बएको चथमो 
। आचथाक िषा ०७०÷०७१ भा ५७ कयोड ९ राख रुऩैमाॉ बफननमोजन गरयएको चथमो । तय ऩूणा यकभ खचा नबई २० 

प्रनतशत यकभ करज बएको चथमो । त्मस्त ैआचथाक िषा ०७१÷०७२ भा ५७ कयोड २० राख, आचथाक िषा ०७२÷०७३ भा 
३ अफा ३३ कयोड रुऩैमाॉ बफननमोजन गयेको चथमो । मी दईु आचथाक िषाभा गयी जम्भा २० प्रनतशत यकभ खचा बई ८० 

प्रनतशत यकभ करज हुन ऩुग्मो । 
चार ुआचथाक िषाभा ऩाॉच अफा ३३ कयोड बफननमोजन गरयएको चथमो । आगाभी आचथाक िषाको राचग फुढीगण्डकी 
जरविद्मुत ्आमोजनाको राचग १० अफा १७ कयोड रुऩैमाॉ यकभ बफननमोजन गयेको छ । 
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अऩयभादी जरविद्मुत्रे स्थानीमराई सेमय ददने  
रारप्रसाद शभाा 
कास्कीको भसल्दजुुयेभा ननभााण सम्ऩन्न २५ भेगािाट ऺभताको अऩयभादी जरविद्मुत ्आमोजनारे स्थानीमका भागभा 
अचधकाॊश सहभनत ऩूया बएको य फाॉकी केही ऩूया हुने प्रकक्रमाभा यहेकारे अनािश्मक भाग याखेय द:ुख नढदन अनुयोध गयेको छ।  

आमोजनारे स्थानीमराई प्रभोटय तथा ऩजधरक सेमयसभेत ढदन तमाय यहेको बन्दै स्थानीम फाभसन्दारे ऩनन 

आमोजनाको अऩनत्ि भरएय आिश्मक सहमोग गना बनेको हो। भादी नदी जराधाय प्रबावित ऺेत्र एिॊ सभन्िम तथा 
सयोकाय सभभनतराई सॉग ैयाखेय आमोजनारे बफहीफाय ऩत्रकाय सम्भेरनभापा त सहमोगका राचग माचना गयेको हो। 
‘हाभीरे अचधकाॊश सहभनत कामाान्िमन गरयसकेका छौं,’ आमोजना सञ्चारक भादी ऩािय प्राभरका कामाकायी 
ननदेशक विजमफाफ ुभल्ररे बन,े ‘केही कामाान्िमन प्रकक्रमाभा छन।् स्थानीमरे थऩेका केही भाग ऩनन ऩूया गन े

प्रनतफद्धता जनाएका छौं। अफ भाग याखेय हाभीराई असहमोग गना बएन।’ उनरे सानो आमोजनाफाट 

स्थानीमस्तयभा उल्रेख्म काभ बएको फताए।  
सडक, कजि ेननभााण, घयजग्ग्गाको ऺनतऩूनत ा, भसॉचाई, स्िास्थम, आमआजान, विद्मुत,् विभबन्न सभाज, स्कुर, 

क्ट्रफ सभूह, खानेऩानी झोरुॊगेऩुर, ग्राभीण सडक विस्तायका राचग ठूरो यकभ सहमोग ढदइएको आमोजनारे 

जनाएको छ। सभभनतफीच २३ फुॉदे सहभनतअनुसाय काभ बएको आमोजनारे जनाएको छ। सहभनत कामाान्िमन 

गदाागदै ऩनन स्थानीमफाट विभबन्न थऩ भाग याख्न ेकाभ बएको भल्ररे फताए। एम्फुरेन्स हस्तान्तयण, सडक 

स्तयोन्ननतरगामत भसानघाट, ऩौिा य त्महाॉसम्भ ऩुग्न ेफाटो फनाउन ेकाभ फाॉकी यहेकोभा नछट्टै ऩूया हुन ेउनरे 

फताए।  
आमोजनाका सञ्चारन प्रफन्धक िी जुन्जाओरे सानो आमोजना बए ऩनन स्थानीमस्तयभा थपु्र ैकाभ गयेको फताए। 
विकास ननभााण य सभाजसेिा गन ेइच्छा बए ऩनन बौगोभरक अिस्था, फाढी ऩढहयो, बूकम्ऩरगामत कायणरे 

आमोजनाको रागत फढेकारे सभस्मा आएको उनको बनाइ चथमो। ‗अफ अरू भाग याखेय द:ुख ढदनु बएन,‘ उनरे 

बन,े ‗हाम्रो सहमोग ठूरो छ। आचथाक रूऩभा भजफुत बएऩनछ थऩ सहकामाका राचग इच्छुक छौं।‘ 
सभभनतका सॊमोजक भनफहादयु गुरुङरे आमोजनारे गना फाॉकी काभ एक भढहनाभबत्र कामाान्िमन गन ेसहभनत 

बएको फताए। स्थानीमको ठूरो य धेयै भाग हुॉदाहुॉदै ऩनन सभभनतका तपा फाट आमोजनाराई सक्ट्दो सहमोग गयेको 
उनको बनाइ चथमो। 
दिुै ऩऺफीच फुधफाय जजल्रा प्रशासन कामाारम कास्कीभा छरपर बएय कामाान्िमन गन ेसहभनत बएको चथमो। 
‗कनतऩम मोजनाभा स्थानीमरे ऩैसा रगेय काभसभेत नगयेकारे त्मसको अनुगभन हुनुऩछा ,‘ गुरुङरे बन,े ‗हाभी 
आमोजनाराई सहमोग गना सकयात्भक छौं। आमोजनारे ऩनन सोहीअनुसाय स्थानीमराई सहमोग गनुाऩयम्ो।‘ 
आमोजना य स्थानीमफासीफीच स्थानीम भाग सभस्माभा आिश्मक सभन्िम गयी सभस्मा सभाधानका राचग भादी 
नदी जराधाय प्रबावित ऺेत्र एिॊ सभन्िम तथा सयोकाय सभभनत गठन बएको चथमो। आमोजनारे आसऩासभा अरू 

जरविद्मुत ्आमोजना फन्न रागेकारे उनीहरूसॉग ऩनन सहकामा गयी फाॉकी आिश्मकता ऩूया गना सुझाएको छ।  
आमोजनारे प्रभोटय तथा ऩजधरक सेमय ढदन तमाय यहेको जनाएको छ। ‗प्रभोटय सेमय भरन चाहेभा 
ननमभअनुसायको प्रनतशत असाय भसान्तभबत्र भरनुऩन ेबनेका छौं,‘ भल्ररे बन,े ‗चीन य नेऩार सयकायरे स्िीकृनत 

http://kantipur.ekantipur.com/author/+%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A6+%E0%A4%B6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE


ढदएभा स्थानीमराई ऩजधरक सेमय ऩनन ढदन तमाय छौं।‘ झन्ड ैचाय िषाभा करयफ ७ अफा रुऩैमाॉको रागतभा सम्ऩन्न 

आमोजनाको गत ऩुस १५ भा उद्घाटन बएको चथमो।  
आमोजनाभा स्िदेशी सञ्चारक विजमफाफ ुभल्रको २० य चाइना इन्टयनेसनर िाटय एन्ड इरेजक्ट्रक कऩोयेसन 

(सीडधरूई) को ८० प्रनतशत रगानी छ। आमोजना चचननमाॉ ठेकदाय कम्ऩनी भसनो हाइड्रोरे ननभााण गयेको हो।  
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गेजुिाराई फुढीगण्डकी ददनु याष्रघात: डा. बट्टयाई 

नमाॉ शजक्ट्त ऩाटॊ नेऩाररे फुढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना चचननमाॉ कम्ऩनी चाइना गेजुिा ग्रुऩ अप कम्ऩनीराई 

ढदन ुगम्बीय याष्रघात बएको फताएका छन ्। फुढीगण्डकी कसराई ढदमो बन्न ेकुया प्राथभभक नबएको बन्दै मो 
ननणामरे याष्रराई ढहत नगन ेबट्टयाईरे फताए । ‘फुढीगण्डकीभा धेयै सम्बािना देखेय याजष्रम गौयिका आमोजनाको 
रूऩभा सूचीकृत गयेय अनघ फढाउन खोजजएको चथमो,’ ऩूिाप्रधानभन्त्रीसभेत यहेका बट्टयाईरे बन,े ‘मसभा भ्रष्टाचाय य 

चरखेर बएको छ, ऩढहरे ऩनन बएको चथमो, अढहरे ऩनन त्मही हो ।’ 
बफहीफाय ऩत्रकाय सम्भेरन गदै बट्टयाईरे याजीनाभा ढदइसकेको सयकायरे हताय–हताय विनाप्रनतस्ऩधाा एउटा 
कम्ऩनीराई मो आमोजना सुम्ऩन ुगम्बीय त्रढुट बएको ऩनन उल्रेख गये । ९ जेठभा भजन्त्रऩरयषद् फैठकरे फढुीगण्डकी 
जरविद्मुत ्आमोजना इवऩभसएप भोडरभा अनघ फढाउन चचननमाॉ कम्ऩनी गेजुिासॉग िाताा गना ऊजाा भन्त्रारमराई 

सैद्धाजन्तक सहभनत ढदएको चथमो । मसैअनुसाय २१ जेठभा सयकाय य गेजुिाफीच सभझदायीऩत्रभा हस्ताऺय बएको 
छ । 
नमाॉ शजक्ट्तरे विस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन बइसकेको आमोजना तत्कार ठेक्ट्का प्रकक्रमाभा रगेय ननभााण थाल्न 

ऩनन भाग गयेको छ । उसरे आमोजनाको रगानीभा कुन ैसभस्मा नहुन ेबन्दै ठूरा सजञ्चत कोषको यकभ ऩरयचारन 

गना सककन ेऩनन जनाएको छ । 
ब्राॊक चके जसयी ददइमो  
१२ सम भेगािाटको आमोजनाको विकास नेऩार सयकायको भातहतको सभभनतभापा त नेऩार य नेऩारीहरूको 
रगानीफाट ननभााण गन ेउद्देश्मका साथ सुरु गरयएको बट्टयाईरे फताए । मस्तो आमोजना इजन्जननमरयङ, 

प्रोक्ट्मोयभेन्ट, कन्राक्ट्ट य पाइनान्स (इवऩभसएप) भोडरभा विदेशी कम्ऩनीराई धराॊक चके ढदएजसयी ढदन ुयाजष्रम 

गौयिको आमोजनाको भभा य बािनाविऩयीत बएको उनरे फताए । 
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फूढीगण्डकी आमोजना धचननमाॉ कम्ऩनीराई ससधै ददने ननणामविरुद्ध सशक्त 

आन्दोरनको घोर्णा 
याजष्रम गौयिको १२ सम भेगािाट ऺभताको जराशममुक्ट्त फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना प्रचभरत कानुन य 

प्रकक्रमा भभचये कभभसनको चक्ट्कयभा नेऩारको जरविद्मुत ्ननभााणको ऺेत्रभा फदनाभी कभाएको चचननमाॉ 
कम्ऩनीराई ढदनु याष्रघात बएको बन्दै नमाॉ शजक्ट्त ऩाटॊ नेऩाररे त्मसविरुद्ध देशव्माऩी आन्दोरन गन ेफताएको 
छ ।नमाॉ शजक्ट्तरे बफहीफाय याजधानीभा ऩत्रकाय सम्भेरन गदै चाइना गेजुिा िाटय एन्ड कम्ऩनी (सीजीजीसी)राई 

फूढीगण्डकी आमोजना सुजम्ऩने ऩुष्ऩकभर दाहार ‘प्रचण्ड’ सयकायको ननणाम कपताा नबएसम्भ आन्दोरन जायी यहन े

फताएको हो । ‘याजष्रम गौयिको फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजनाविना प्रनतस्ऩधाा विचध य प्रकक्रमा भभचये जसयी 
एउटा चचननमाॉ कम्ऩनीराई सुजम्ऩन ेकाभ बमो, मो याजष्रम रज्जा हो’, ऩत्रकाय सम्भेरनभा नमाॉ शजक्ट्तका सॊमोजक 

सभेत यहेका ऩूिाप्रधानभन्त्री डा. फाफुयाभ बट्टयाईरे बन,े ‘ऊजाा भन्त्रारमरे गेजुिा ग्रुऩसॉग गयेको सभझदायी ऩत्र 

(एभओम)ू खायेज गयेय नेऩारको फरफुताभा उक्ट्त आमोजना ननभााण गनुाऩछा  । एभओम ूखायेज नगयेसम्भ आन्दोरन 

जायी यहन्छ ।’ 
 

नेकऩा भाओिादी केन्रका अध्मऺसभेत यहेका प्रचण्ड नेततृ्िको सयकायरे गयेका नीनतगत भ्रष्टाचायको 
सफैबन्दा ठूरो नभूना उक्ट्त आमोजना गेजुिाराई बफक्री गनुा हो । गेजुिाराई उक्ट्त आमोजना बफक्री गनेफाये 

ऩत्रभा हस्ताऺय गयेय नेऩारको जरविद्मुत ्विकासभा करॊकको कारो टीका रगाउने तत्कारीन 

ऊजााभन्त्री जनादान शभाा ऩैसाका राचग जस्तोसुकै हका त गन ेव्मजक्ट्त हुन ्। उनैरे ऩैसाका राचग भाओिादी 
मुद्धको फेराको हनतमाय बफक्री गना प्रचण्डराई उक्ट्साएका चथए । बट्टयाईकै कायण ती हनतमाय बफक्री 
हुनफाट योककएको चथमो । गेजुिाको नेऩारी एजेन्ट दीऩक बट्टका विश्िासऩत्रको रुऩभा काभ गदै आएका 
शभाा अढहरे शयेफहादयु देउिा नेततृ्िको सयकायभा गहृभन्त्रीभा ननमुक्ट्त बएका छन ्। 
 

व्मिस्थावऩका सॊसद्को सािाजननक रेखा सभभनतको सबाऩनत बएको फेरा शभाारे गेजुिाका फदनाभ 

नेऩारी एजेन्ट बट्टसॉग सम्फन्ध विस्ताय गयेका चथए । चभेभरमा जरविद्मुत ्आमोजनाको ननभााणको 
छानबफन गने नाभभा शभाारे बट्टसॉग सम्फन्ध स्थावऩत गयेका हुन ्। शभाा कभभसनका राचग याष्रघाती 
जुनसुकै ननणामभा हस्ताऺय गना तमाय देझखन्छन ्। याजीनाभा ढदएय भन्त्रारमफाट विदा बएऩनछ शभाारे 

मही जेठ २१ गत ेप्रधानभन्त्रीको सयकायी ननिास फारुिाटायभा प्रचण्डको अगाडड ऊजाा भन्त्रारमका सचचि 

अनुऩकुभाय उऩाध्मामराई साऺी याखेय चचननमाॉ ऩऺसॉग उक्ट्त आमोजना बफक्री गन ेफायेको 
याष्रढहतविऩयीतको ऩत्रभा हस्ताऺय गयेका चथए ।  
नेऩारभा फदनाभी कभाएको कम्ऩनीराई उक्ट्त आकषाक आमोजना प्रचण्ड सयकायरे विना प्रनतस्ऩधाा ढदने 
ननणाम गये ऩनन प्रभुख प्रनतऩऺ नेकऩा एभारे य अढहरे सत्ताको नेततृ्िकताा नेऩारी काॊगे्रस सभेत भौन 

छन ्। भाओिादी, काॊगे्रस य एभारे नै भौन फस्नुभा तीन दरको भसजन्डकेटभा ठूरो याजष्रम अऩयाध बएको 
बन्दै मसको सशक्ट्त प्रनतिाद गनुाको विकल्ऩ नबएको ऩूिाप्रधानभन्त्री सभेत यहेका डा. बट्टयाईरे फताए । 



‗तीन दरीम भसजन्डकेटरे जस्तोसुकै याजष्रम अऩयाध ऩनन गन ेदेझखमो, अफ मसको सशक्ट्त प्रनतिाद 

गनुाको विकल्ऩ छैन‘, डा. बट्टयाईरे बन,े ‗ऩत्रकायहरुरे ऩनन मो विषमभा खोजेय धेयै तथमहरु फाढहय 

ल्माइढदनुऩ-मो ।‘ 
आपू प्रधानभन्त्री बएको फेरा ठूरो सऩना देखेय याजष्रम गौयिका आमोजना घोषणा गयेको बन्दै डा. 
बट्टयाईरे अढहरे ती आमोजनाराई कभभसनको रोबभा विदेशी कम्ऩनीराई बफक्री गनुारे आपूराई ठूरो 
चोट रागेको फताए । राभो मुद्ध य सॊघषाऩनछ ठूरा ऩूिााधाय ननभााणभा याज्मरे नै अग्रसयता भरनुऩछा  बन्ने 
भान्मताअनुसाय आपूरे उक्ट्त आमोजनाराई याजष्रम गौयिको आमोजना बनेय घोषणा गयेको स्भयण गदै 

डा. बट्टयाईरे बन,े ‗कुनै ऩनन आमोजना त्मसफेरा भात्र नेऩारीका राचग याजष्रम गौयिको आमोजना 
हुनसक्छ, जफ त्मस आमोजनाभा नेऩार सयकाय य नेऩारी जनताको ऩुॉजी, सीऩ य ऺभताको बयऩूय 

मोगदान गन ेअिसय भभल्छ, आमोजनाप्रनत अऩनत्िको भहसुस हुन्छ ।‘ 
 

डा. बट्टयाईरे याजष्रम गौयिको फूढीगण्डकी आमोजना कुन ैएक कम्ऩनी य त्मसभाचथ ऩनन विदेशी 
कम्ऩनीराई ढदनु खारी चकेभा हस्ताऺय गयेय यकभ बना ढदएजस्तै बएको बन्दै याजष्रम गौयिको 
आमोजनाको भभा य बािनाविऩयीतको काभ हुॉदा नैनतक रुऩभा ऩनन आपू चऩु रागेय फस्न नसक्ट्न े

अिस्थाभा ऩुगेको प्रष्ट ऩाये ।  
‗चचननमाॉ कम्ऩनीराई आमोजना ढदने कामाको वियोध गदाा बायतीम कम्ऩनीराई ढदनको राचग रबफङ्ग 

गयेको बन्ने प्रचाय हुॉदैन य ?‘ बनेय आचथाक दैननकरे गयेको प्रश्नको जिापभा डा. बट्टयाईरे बने, ‗मो 
सिार उत्तय य दक्षऺणको होइन, याजष्रम ढहतको फायेभा हो । काठभाडौं तयाई–भधेश रतुभागा मसैगयी 
बायतीम कम्ऩनीराई ढदने बनेय गरयएको ननणामभा ऩनन भैरे मसैगयी वियोध गयेको चथएॉ ।‘ चौतपी वियोध 

बएऩनछ जसयी रतुभागा स्िदेशी रगानीभा ननभााण गन ेननणाम बएको छ, सशक्ट्त वियोधऩनछ फूढीगण्डकी 
ऩनन त्मसैगयी स्िदेशी रगानीभै ननभााण गनुाऩन ेननणाम हुनसक्ट्न ेबन्दै उनरे सफैराई मस विषमभा 
‗जक्ट्रमय‘ बएय आन्दोरनभा राग्न आग्रह गये । उनरे सॊसद्भा बएका य नबएका ऩाटॊहरुराई सभेत विचध 

य प्रकक्रमा भभचये नाङ्गो बएय प्रचण्ड नेततृ्िको सयकायरे गयेको ननणामविरुद्ध राग्न ऩटक–ऩटक आग्रह 

गये । फूढीगण्डकी आमोजना स्िदेशी ऩुॉजीभै ननभााण गन ेबनेय अनघल्रो सयकायरे ऩेरोभरमभ ऩदाथाभा 
विशषे कय रगाएको चथमो । उक्ट्त कयफाट मस आचथाक िषाभा दश अफा जनत उठ्न ेअनुभान गरयएको छ ।  
नमाॉ शजक्ट्तका अनुसाय फूढीगण्डकी आमोजना ननभााण गना ऩेरोभरमभ ऩदाथाको विशषेकय, कभाचायी 
सञ्चमकोष, नागरयक रगानी कोष, नेऩारी सेनाको कल्माणकायी कोष य सिासाधायणको सेमय य विभबन्न 

देशका एजक्ट्जभ फैंकहरुसॉग न्मून धजाजदयभा ऋण सॊकरन गना सककन्छ । प्रचण्ड सयकायरे उक्ट्त 

आमोजना गेजुिाराई ढदॉदा आचथाक ऐन, सुशासन ऐन य सािाजननक खरयद ऐनको उल्रङ्घन गरयएको 
तथा विद्मुत ्ऐन २०४९ को दपा ३५ राई सभेत गरत व्माख्मा गरयएको बन्दै डा. बट्टयाईरे आऩवत्त 

जनाए । विद्मुत ्ऐन २०४९ को दपा ३५ भा मढद विना प्रनतस्ऩधाा कुन ैजरविद्मुत ्आमोजना कुनै व्मजक्ट्त 

िा कम्ऩनीराई ढदनुऩयेभा कायणसढहत भजन्त्रऩरयषद्फाट ननणाम गयाउनुऩनेछ बनेय उल्रेख गरयएको छ । 



तय, फूढीगण्डकी गेजुिाराई ढदने फायेको सभझदायीऩत्रभा हस्ताऺय गदाा भजन्त्रऩरयषद्फाट ननणाम नै 
गरयएको छैन ।  
मो ननणामभा कानुन य अथा भन्त्रारमको सभेत सहभनत छैन । सािाजननक खरयद अनुगभन कामाारमरे 

सभेत ईऩीसीएप (डडजाइन, खरयद, ननभााण य वित्तीम व्मिस्थाऩन) भोडरेभा विना प्रनतस्ऩधाा कुन ैअभुक 

कम्ऩनीराई ढदनु गैयकानुनी बन्दै आफ्नो याम ढदएको छ । उक्त आमोजना गेजुिाराई ढदने ननणाम 

सयकायरे जेठ ९ गत ेगयेको चथमो बन ेप्रचण्डरे १० गत ेयाजीनाभा ढदएका चथए । ईऩीसीएप भोडरेभा उक्ट्त 

आमोजना ढदन हुने िा नहुन ेबन्नेफाये ऊजाा भन्त्रारमरे न ैगठन गयेको सभभनतरे ऩनन कुनै ननणाम ढदएको 
छैन । सयकाय छाड्ने ननणाम गयेऩनछ ठूरा–ठूरा य दयूगाभी भहत्िका आमोजनाहरु जनताको 
जानकायीफेगय कुनै अभुक कम्ऩनीराई ढदनुरे गरत नजजय स्थावऩत हुन ेडा. बट्टयाईको दाफी छ । 
ईऩीसीएप भोडरसम्फन्धी सयकायसॉग नीनत य कामाविचध नै छैन । विना नीनतरे मो भोडरेरे काभ गना 
सक्ट्तैन ।  
नेऩारको एजेन्ट खयाफ ननमतको बएको कायण चीनभा याम्रो हुॉदाहुॉदै ऩनन गेजुिारे नेऩारको जरविद्मुत ्

आमोजना ननभााणभा फदनाभी कभाएको छ । गेजुिारे ६० भेगािाट ऺभताको बत्रशूरी–िी‗ए‘को काभ 

सभमभा गनासकेको छैन । त्मस्तै, चचभरभे जरविद्मुत ्आमोजनाको ननभााणकामा गना नसकेय ठेक्ट्का तोडी 
धयौटी यकभ सभेत जपत गरयएको चथमो । त्मस्तै, भाचथल्रो साञ्जेन जरविद्मुत ्आमोजनाभा काभ 

नगयेऩनछ कारोसूचीभा ऩयेको चथमो बने ३० भेगािाटको चभेभरमा जरविद्मुत ्आमोजना ननभााण गना १० 

िषाबन्दा फढी सभम रगाएको छ । सोही कम्ऩनीको कायण चभेभरमाको रागत चाय गुणा फढी फढ्न ऩुगेको 
छ । ३० भगेािाटको आमोजना नै ननभााण गना नसक्ट्न ेकम्ऩनीराई १२ सम भेगािाटको आमोजना सुजम्ऩनु 
बनेको उक्ट्त आमोजना फन्नफाट योक्ट्नुफाहेक केही नबएको ऊजाा भन्त्रारमका ऩूिासचचि हरययाभ 

कोइयारारे फताए । प्रनतस्ऩधाा नगरयएको कायण मसभा ठूर ैआचथाक चरखेर यहेको कोइयारारे ऩनन 

जजककय गये । विकास सभभनतफाहेक मो आमोजना फनाउन उऩमुक्ट्त नहुने बन्दै नमाॉशजक्ट्तका नेता डा. 
रक्ष्भीप्रसाद देिकोटारे सभभनत खायेज गयेय कम्ऩनी फनाउन ेय अढहरे सफ ैजजम्भा विदेशी कम्ऩनीराई 

ढदने ननणाम गनुारे भाओिादी ऩाटॊ आमोजनाप्रनत फपादाय नदेझखएको य सभझदायीऩत्र असर ननमतरे 

नगरयएको दाफी गये । दईु खफा ६० अफा नेऩारी रुऩैमाॉ रागत देझखएको उक्ट्त आमोजना गेजुिाराई ढदने हो 
बने उसरे चभेभरमाजसयी नै रागत फढाएय नेऩारको अथातन्त्र न ैटाट उल्ट्माइढदनेछ ।  
 


